
 

 

 
 

  بسمميحرلا نمحرلا هللا بسمميحرلا نمحرلا هللا 

قعكم قعكم مت بفضل هللا التحميل من مو مت بفضل هللا التحميل من مو 

  wwwwww..44kkoottoobb..ccoomm  

نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر 

  بني األصدقاء واألقارب ويف املنتدايتبني األصدقاء واألقارب ويف املنتدايت  املوقعاملوقع

  يكن لنا مجيعا إبذن هللا صدقة جارية

  وهللا املوفقوهللا املوفق

http://www.4kotob.com/


 المقدمة

 

2 

 



 

 

 سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني 

 
 

شروط 
 الدعاء

 
 وموانع اإلجابة

 يف ضوء الكتاب والسنة
 
 

 تأليف الفقير إلى هللا تعالى
 سعيد بن علي بن وهف القحطاني

08 



 

 

 
 



 المقدمة

 

3 

 ههه

 املقدمة

، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باَّلله من شرور  ،إن الحمد َّلله
من يهده اَّلله فال  ملالل لاله، ومالن يلال ل  لنا،أنفسنا، ومن سيئات أعما

هد أن ال إله إال اَّلله وحده ال شريك له، وأشالهد أن شف  هادي له، وأ
ومالالن  ،محمالالداع عهالالده ورسالالوله، هالال ي اَّلله ع يالاله وع الالي  لالاله وأهالالحابه

 :أما بعد. وس م تس يماع كثيراع  ،تهعهم بإحسان إلي يوم الدين
وموانال  إاابتاله، أتالذتها فهذه رسالة مختصالر  فالش شالرول الالدعا  

((الذكر والدعاء والعالج بالرقى))وأفردتها من كتابش 
وزدت ع يهالا  ،(1)

 :ع ي النحو اآلتشفوائد مهمة يحتااها المس م فش دعائه، ورتهتها 
 .وأنواعه ،مفهوم الدعا  :الفصل األول
 .فلل الدعا  :الفصل الثاني
 .وموان  اإلاابة ،شرول الدعا  :الفصل الثالث

 .أحوال وأوقات اإلاابةو ، داب الدعا  :فصل الرابعال
 .واستجابة اَّلله لهم ،عناية األنهيا  بالدعا  :الفصل الخامس
 . الدعوات المستجابات :الفصل السادس
 .هأهم ما يسأل العهد رب :الفصل السابع

                                                           

 .، توزيع مؤسسة الجريسي1111 -068/ 4من من مجلد  (1) 
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ولكالالل مالالن  ،واَّلله أسالالأل أن يجع الاله عمالال ع هالالالحاع متفالاله ع، نافعالالاع لالالش
فإنالاله ولالالش ذلالالك  ؛ن ينفعنالالش بالاله فالالش حيالالاتش وبعالالد ممالالاتش، وأيالالهانتهالالي إل

وبارك ع ي عهده ورسوله، وتيرتاله  ،وس م ،والفادر ع يه، وه ي اَّلله 
، وع الي  ، وإمامنا، وقدوتنا، وحهيهنا،من ت فه، نهينا محمد بن عهد اَّلله

 .  له، وأهحابه، ومن تهعهم بإحسان إلي يوم الدين
 المؤلف

 هـ11/6/1416حرر في ضحى يوم الجمعة 
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 مفهوم الدعاء وأنواعه: الفصل األول

 مفهوم الدعاء: المبحث األول
: دعالالوُت اَّلله أدعالالوه دعالالا ع : يُفالالال: الط الالو واالبتهالالال :الدددعاء ل ددة

: ودعالالا اَّلله  ،(1)ورغهالالإ فيمالالا عنالالده مالالن الخيالالر ،ابته الالإ إليالاله بالسالال ال
ي ط و الخير له، ودعا ع : ورااه منه، ودعا لف ن ،ط و منه الخير

 . (2)ط و له الشر: ف ن
 ال  ع الي طس ال العهالد رباله ع الي وااله االبتهالال، وقالد ي :والدعاء 

 .(3)والتحميد ونحوهما ،التفديس
 : فإن الذكر ث ثة أنواع ؛والدعا  نوع من أنواع الذكر 
ع الالي  ،والثنالالا  ،ومعانيهالالا ،وهالالفاته ،ذكالالر أسالالما  اَّلله  :النددوا األول 

 :وهو نوعان أيلاع  ،وتنزيهه عما ال ي ي  به ،اَّلله بها، وتوحيد اَّلله بها
هو المالذكور فالش  ،وهذا النوع ،إنشا  الثنا  ع يه بها من الذاكر  - أ

، واوا )): نحالالالالو ،األحاديالالالال  ، و  َّلللببببَّلل َّلل  اوا ، والاهببببد وا سبببب ااه اوا
 .((أك ر

نحالالالو  ،الخهالالالر عالالالن الالالالرب تعالالالالي بأحكالالالام أسالالالمائه وهالالالفاته - ب
                                                           

 . 1/194الهص اح الهنير،  (1)
 .1/860لوسيط، الهعجم ا (2)
 .181القاموس الفقهي لغة واصطالحاً، ص  (3)
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قدير، وهو أفرح بتوبالة عهالده مالن الفاقالد ع ي كل شش   اَّلله : قولك
خفي ع يه ت لراح ته، وهو يسم  أهوات عهاده، ويرى حركاتهم، وال
 .تافية من أعمالهم، وهو أرحم بهم من أمهاتهم و بائهم

 ،والحالرام، وأحكاماله ،ذكر األمر، والنهش، والح ل :النوا الثاني
ُم الحالالرام   ،فيعمالالل بالالاألمر ، وهالالو  ل  ويُحالال ،ويتالالرك النهالالش، ويُحالالرلح الحالال ل 
 :نوعان أيلاع 

ونهالي عالن كالذا، وأحالو  ،عنه بأنه أمر بكذا اع ذكره بذلك إتهار  - أ
 .كذا، وسخط كذا، ورضش كذا

فيهالرب  ،ويعمالل باله، وعنالد نهياله ،فيهالادر إلياله ،ذكره عند أمره  - ب
 .ويتركه ،منه

وهالذا أيلالاع مالن  واإلحسالان، ،والنعمالا  ،ذكالر اآلال  :النوا الثالث
ح أا    .كر، فهذه تمسة أنواعأنواع الذ لل

 :وهش تكون ث ثة أنواع أيلاع  
 .ذكٌر يتواطأ ع يه الف و وال سان، وهو أع ها  -أ 
 .ذكٌر بالف و وحده، وهو فش الدراة الثانية -ب 
 .(1)د، وهو فش الدراة الثالثةجره مذكٌر بال سان ال -ج 

                                                           

-110، والواببببل الصبببيا  ببببن القبببيم ص 1/88و 8/488مبببدااج السبببالنين  ببببن القبببيم  (1) 
101. 
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هالش : والنساليان، والغف الة ،هو التخ ص من الغف الة :ومفهوم الذكر
 .إلنسان، والنسيان ترٌك بغير اتتيارهترٌك باتتيار ا

 :والذكر ع ي ث ث دراات 
 ،سالالالهحان اَّلله )) :كفالالالول ،ثنالالالا  ع الالالي اَّلله تعالالالالي :الدددذكر الرددداهر -1

 .((رواَّلله أكه ،وال إله إال اَّلله  ،والحمد َّلله 
ببر  َلَنبببا ﴿و نحالال :أو ذكالالر دعالالا 

فت ه لاببم  َتغ  َسببَنا َوَّللت َنببا أَنف  َقببا َ َاباَنببا َمَله 
ينَ َوَتر   ببرت ببَن ال َخاست َنببا َلَنن ببوَننا مت  ،وميببا قي بب يببا حببي  )) :نحالالو قولالالهو ،(1)﴾َحه 

 .ونحو ذلك ،((برحهتك أستغيث
، اَّلله : مثالالالل قالالالول الفائالالالل: ةأو ذكالالالر رعايالالال اَّلله معالالالش، اَّلله ينإالالالر إلالالالشه

، وفيالاله  شالالاهدي، ونحالالو ذلالالك ممالالا يسالالتعمل لتفويالالة الحلالالور مالال  اَّلله
 ،ز مالن الغف الةوالتحالرل  ،دب مال  اَّلله رعاية لمص حة الف و، ولحفظ األ

 .واالعتصام باَّلله من الشيطان وشر النفس
فإنهالا تلالمنإ الثنالا  ع الي  ؛واألذكار النهوية تجم  األنواع الث ثالة

، وهالش متلالمنة لكمالال . والتصريح به ،ض ل دعا  والس الوالتعرل  اَّلله
 ز مالالن الغفالال ت، واالعتصالالام مالالنالرعايالالة، ومصالال حة الف الالو، والتحالالرل 

 .الشيطانوالوساوس 
والالالتخ ص مالالن  ،وهالالو الالالذكر بمجالالرد الف الالو :الببذكر الخفببي -2

                                                           

 .88: سواة األعراف، اآلية (1) 
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الغف ة، والنسيان، والحجو الحائ ة بين الف الو وبالين الالرب سالهحانه، 
 .وم زمة الحلور بالف و م  اَّلله كأنه يراه

ونتي ﴿ :(1)وهالالو ذكالالر اَّلله تعالالالي ل عهالالد: الببذكر الاقيقببي -8 ك ر  َفبباك 
ن ر   ك م  َواش  ك ر  وهت أَك  ر  ف  ي َو َ َتن 

 .(2)﴾وا  لت
أنا عند من  ع دي بي، وأنبا معبَّلل : يقول اوا تعالى)) : النهش وقال

وَّلله ككرني في مأٍل  َّللكا ككرني، فإه ككرني في نفسَّلل ككرتَّلل في نفسي،
إ َّلللببيا شبب راً تقر   ككرتببَّلل فببي مببأٍل نيببٍر مببنهم، ببب   َّللليببَّلل كااعبباً، وَّلله تقببر 

إ َّلللبببيا كااعببباً تقربببب    َّللليبببَّلل باعببباً، وَّلله أتببباني يه بببي أتيتبببَّلل وَّلله تقبببر 
((هرولة

(3). 

 أنواا الدعاء: المبحث الثاني
وهالالالالو ط الالالالو الثالالالالواب باألعمالالالالال : دعالالالالا  العهالالالالاد  :النددددوا األول 

ا، والصالالالال  ، موالعمالالالالل بمفتلالالالالاه ،كالالالالالنط  بالشالالالالهادتين: الصالالالالالحة
، والنالالالذر حلحالالالو، والالالالذبوا والصالالاليام، والزكالالالا ، لالالاله، وبعالالال  هالالالذه  َّلله

 .كالصالال   ،لالالدعا  ب سالالان المفالالال مالال  لسالالان الحالالالن االعهالالادات تتلالالمل 
ففالد دعالا  ،فمن فعل هذه العهادات وغيرها من أنواع العهادات الفع ية

                                                           

 .484-8/484مدااج السالنين،  (1)
 .148: سواة ال قرة، اآلية (2)
، مبن حبديث أببي هريبرة 8614، ببرقم 4/8861، ومسلم، 1484ال خااي واللفظ لَّلل، برقم  (3)

. 
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والخ هالالة أنالاله يتعهالالد َّلله ط هالالاع  وط هالاله ب سالالان الحالالال أن يغفالالر لالاله، ،ربالاله
وهالالذا النالوع ال يصالالح لغيالالر اَّلله تعالالالي، ومالالن . لثواباله وتوفالالاع مالالن عفابالاله

اَّلله ففد كفر كفراع أكهر مخرااع مالن الم الة، وع ياله شيئاع منه لغير  فهر
يَن ﴿: (1)يفالال  قولالاله تعالالالي ها الاببذت ا  َلن ببم  َّللت ببَتجت ببونتي أَس  ع  َوَقبباَل َاُبن ببم  اد 

ين ببرت ل وَه َ َهببناَم َدانت ن  َ بباَدتتي َسببَيد  وَه َعببن  عت ر  ببَتن  ت  :وقالالال تعالالالي. (2)﴾َيس 
َيبببباَي ﴿ ببببنتي َوَما  ها َصببببالَتتي َون س  ببببل  َّللت ت  ق  ا ينَ َوَمَهبببباتتي وت َعبببباَلهت  َ  ، َاإ ت ال 

ينَ  لتهت س  ل  ال ه  ت  َوأََنا  أَوا ر 
يَك َلَّلل  َوبتَذلتَك أ مت  . (3)﴾َشرت

ط الو مالا ينفال  : وهالو دعالا  الط الو: دعالا  المسالألة :النوا الثاني 
أو كشالالض ضالالر، وط الالو الحااالالات، ودعالالا   ،الالالداعش مالالن ا الالو نفالال 
 :اآلتشالمسألة فيه تفصيل ك

 ،هدر من عهد لمث اله مالن المخ الوقين ن دعاء المسألةإذا كا  - أ
، أو يالا فال ن : كفولك ،ف يس بشرك ،وهو قادر حش حاضر اسفنش ما ع

:  النهالش ولهالذا قالال ؛فهذا ال حرج فيه ،أعطنش طعاماع، أو نحو ذلك
ومبببن اسبببتعاك بببباوا فهعيبببذو ، مبببن دعببباكم  مبببن سبببهل بببباوا فبببهعطو ،))

فببباً فنبببافإو ، فبببإه لبببم تجبببدوا مبببا فبببه ي و ، ومبببن صبببنع َّلللبببينم معرو

                                                           

، والقببول الهفيببد علببى كتبباإ التوحيببد للعالمببة ابببن عثيهببين، 108فببتا الهجيببد، ص : انظببر (1)
 .6/48، وفتاوى ابن عثيهين، 1/111

 .68: سواة غافر، اآلية (2)
 .168، 168: سواة األنعام، اآليتاه (3)
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((لَّلل حتى تروا أننم قد كافهتهو  تنافإونَّلل فادعوا
(1). 

ويط الو مناله مالا ال يفالدر ع ياله إال  ،أن يدعو الدداعي مللوادا   - ب
الالاع أو ميتالالاع، أو ؛اَّلله وحالالده، فهالالذا مشالالرك كالالافر  سالالوا  كالالان المالالدعو حيل
 ش، رده لالاليالالا سالاليدي فالال ن اشالالض مري: حاضالالراع أو غائهالالاع، كمالالن يفالالول

ة، قالال خرج من الم هالمدد مدد، أعطنش ولداع، وهذا كفر أكهر مُ  ائهش،غ
ببببَو َوَّللته ﴿: اَّلله تعالالالالالي ََ َلببببَّلل  َّللت ا ه  بببب ببببر ٍ َفببببالَ َكاشت ببببَك او   بتٍّ  َسس  ه َيه  َوَّللت

ير ٍء َقببد  ت َشببي  ببَو َعَلببى ك ببل  ببٍر َفه  ببَك بتَخي  َسس  َو َ ﴿: وقالالال سالالهحانه ،(2)﴾َيه 
ت  ببن د وهت اوا ببَن  َمببا  َ َتببد    مت ًكا م ت ناببَك َّللت ببَ  َفإت ه َفَعل  َِ َفببإت ببُر ببَك َو َ َيٍّ   َينَفع 

ينَ  ببَك اوا   * الظاببالتهت َسس  ه َيه  َِ َوَّللت د  ه ي ببرت ببَو َوَّللت ََ َلببَّلل  َّللت ا ه  بب ببر ٍ َفببالَ َكاشت  بتٍّ 
ببَّللت َمببن َيَ بباء   َّللت ي َصببيا  بت ببلت ببٍر َفببالَ َالدا لتَفٍّ  ببوا   بتَخي  َغف  ببَو ال  َ ببادت ت َوه  ببن  عت مت

يم  الرا   .(3)﴾حت
ت ﴿ :وقالالالالال تعالالالالالي ببببن د وهت اوا وَه مت ع  يَن َتببببد  ها الاببببذت َثببببال ن م  َّللت َ ببببادث أَم   عت

قتينَ  ه ك نت م  َصادت ي  وا  َلن م  َّللت َتجت َيس  م  َفل  وه  ع   .(4)﴾َفاد 
ببَرك م  ﴿: وقالالال سالالهحانه وَه َنص  يع  ببَتطت ونتببَّللت  َ َيس  ببن د  وَه مت ع  يَن َتببد  َوالاببذت

                                                           

، 99، 8/60، وأحهببد فببي الهسببند، 8461، بببرقم 4/08ئي، ، والنسببا1618أبببو داود، بببرقم  (1)
التعليب  الهفيبد علببى كتباإ التوحيبد لسبهاحة ال بي  العالمببة : ، وانظبر4148و 4864ببرقم 

 .844، وص 91ابن باز، ص 
 .11: سواة األنعام، اآلية (2)
 .181، 186: سواة يونس، اآليتاه (3)
 .194: سواة األعراف، اآلية (4)
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م  َين   َسه  وهَ َوآل أَنف  ر   .(1)﴾ص 
ه  أََصبباَبَّلل  ﴿: وقالالال تعالالالي ٍف َفببإت َ َعَلببى َحببر  ببد  اوا  َمببن َيع   

ببَن النابباست َومت
َيا  بببَر البببُدن  بببَّللت َنست هت َنبببةث انَقَلبببَا َعَلبببى َو   ت  َّلل  فت ه  أََصببباَبت  بببَّللت َوَّللت َهبببهَها بت  َ بببرث ا َني 

بين   ه  ت َراه  ال  س  َو ال خ  َرَة َكلتَك ه  و * َواآلنت ع  بن د وهت  اَيبد  بُر   مت ت َمبا   َيٍّ  اوا
يببد   َ عت ببالل  ال  ببَو الٍّا ببَّلل  َكلتببَك ه  و *َوَمبا   َينَفع  ع  ببن  اَيببد  ببَرإ  مت َلَهببن َرببُر   أَق 

ير  
إ َس ال َع ت َلى َوَل ت َهو  إ َس ال  َّللت َل ت عت  .(2)﴾ناف 

يَن ﴿: وقالال تعالالالي ها الاببذت وا َلببَّلل  َّللت ع  ببَتهت َإ َمَثببلث َفاس  برت َيببا أَُيَهببا النابباس  ر 
م  َتبب ه  ببل    ه َيس  ببوا َلببَّلل  َوَّللت َتَهع  َباًبببا َوَلببوت ا   ببوا ك  ل ق   َلببن َيخ 

ت ببن د وهت اوا وَه مت ع  د 
ل بوإ   َهط  ََ الطاالتا  َوال  َّلل  َرع  ن  و   مت ذ  َتنقت ًإا   َيس  وا  * الُذَباإ  َشي  َمبا َقبَدا 

يزث  يٌّ َعزت َ َلَقوت ها اوا ات ت َّللت َ َح ا َقد   .(3)﴾اوا
لتَيبباءَ ﴿: ك وتعالالاليوقالالال تهالالار  ت أَو  ببن د وهت اوا وا مت يَن اتاَخببذ   َمَثببل  الاببذت

َعنَن  بوتت َلبو   ب   ال  ي بوتت َلَ ي  َهبَن ال    ها أَو  ًتبا َوَّللت َعنَن  وتت اتاَخَذت  َبي  َكَهَثلت ال 
وهَ  َله  َو  * َكان وا َيع  ٍء َوه  ن َشي 

ونتَّللت مت ن د  وَه مت ع  َلم  َما َيد  َ َيع  ها اوا يز  َّللت َعزت ال 
وهَ * ال َانتيم   َعالته  ل َها َّللت  ال  قت ب َها لتلنااست َوَما َيع  رت َثال  َنٍّ  َك األَم   .(4)﴾َوتتل 
لتن بوَه ﴿: وقال سهحانه  ت   َيه  بن د وهت اوا ت م م ت يَن َزَعه  وا الاذت ع  ق لت اد 

                                                           

 .191: ف، اآليةسواة األعرا (1)
 .18-11: سواة الاج، اآليات (2)
 .14-18: سواة الاج، اآليتاه (3)
 .48-41: سواة العنن وت، اآليات (4)
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م   ضت َوَما َله  َهَواتت َو  فتي األَا  ٍة فتي السا َقاَل َكاا ث  ٍِ َوَما مت ر 
ن شت َها مت يهت فت

يرٍ  ن َمهت م م ت ن ه  َكا  * َلَّلل  مت َه َلبَّلل  َحتابى َّللت نبَد   َّللت  لتَهبن  أَكت َفاَعة  عت َو  َتنَفع  ال ا
بببُي  َعلت بببَو ال  َاببب ا َوه  م  َقبببال وا َمببباَكا َقببباَل َاُبن بببم  َقبببال وا ال  َ  َعبببن ق ل بببوبتهت بببز ت ف 

ير   َن ت  .(1)﴾ال 
ونتبَّللت َمبا  َكلتن م  اوا  ﴿: قال و ن د  وَه مت ع  يَن َتد  ل ك  َوالاذت َاُبن م  َلَّلل  ال ه 

يرٍ  هت ن قتط  لتن وَه مت َعباءَ  *َيه  وا د  بَهع  م    َيس  وه  ع  ه َتبد  وا َمبا َّللت ع  ك م  َوَلبو  َسبهت
ببببل   ث  إ ببببَك مت كتن م  َو  ي َن  ت ببببر 

وَه بت ت ببببر  ف   َين 
َياَمببببةت قت َم ال  ببببم  َوَيببببو  ببببَتَجاب وا َلن  اس 

يرٍ   .(2)﴾َن ت
ت َمبببن   ﴿: قالالالال اَّلل تعالالالاليو بببن د وهت اوا و مت ع  بببن َيبببد  ها َوَمبببن  أََربببُل مت

ل وهَ  م  َغبافت َعبائتهت بم  َعبن د  َياَمبةت َوه  قت َلبى َيبومت ال  يا  َلبَّلل  َّللت َتجت بَر  * َيس  َكا ح  ت َوَّللت
بببَداءً  بببم  أَع  ينَ  الناببباس  َكبببان وا َله  م  َكبببافترت َ ببباَدتتهت وكالالالل مالالالن  .(3)﴾َوَكبببان وا بتعت

أو دعالا  مسالألة فيمالا ال  ،أو دعا غير اَّلله دعا  عهالاد  ،بغير اَّلله  استغاث
َلَقببد  َكَفببَر ﴿: كمالالا قالالال سالالهحانه ،فهالالو مشالالرك مرتالالد ،اَّلله  يفالالدر ع يالاله إال

ها اواَ  يَن َقال وا  َّللت َرائتيَل الاذت س  يا  َيا َبنتي َّللت َيَم َوَقاَل ال َهست يا  اب ن  َمر 
َو ال َهست  ه 

وا  اواَ  ببد  ت اع    بباوا ِ  بت ببرت ناببَّلل  َمببن ي    َم اوا   َاب تببي َوَابان ببم  َّللت َجناببَة  َفَقببد  َحببرا  َعَليببَّللت ال 
ن  أَنَصااٍ  يَن مت  .(4)﴾َوَمه َوا   النااا  َوَما لتلظاالتهت

                                                           

 .88 -88: سواة س ه، اآليتاه (1) 
 .14 -18: سواة فاَر، اآليتاه (2) 
 .6 -4: سواة األحقاف، اآليتاه (3) 
 .18: سواة الهائدة، اآلية (4) 
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ها اواَ ﴿: وقالالال تعالالالي ببر  َمببا د وَه َكلتببَك َّللت
فت ببَّللت َوَيغ  َِ بت ببَر ببر  أَه ي   

فت   َ َيغ 
ت  لتَهن َيَ اء   ِ  بتاوا رت يًداَوَمن ي     .(1)﴾ َفَقد  َرلا َرالَ ً َبعت

بتينَ ﴿: وقال تعالي َعذا ه  َن ال  َلًها لَنَر َفَتن وَه مت ت َّللت  .(2)﴾َفال َتد    َمَع اوا
َ  ﴿: وقال  بَرك  لتَك َلبإتن  أَش  ن  َق   يَن مت َلى الاذت َك َوَّللت َلي  َي َّللت َوَلَقد  أ وحت

ببَ َطنا َعَهل ببَك  ينَ  َلَيا  ببرت ببَن ال َخاست ببن   * َوَلَتن ببوَننا مت ببد  َوك ببن م ت َ َفاع    َبببلت اوا
ينَ  اكترت  .(3)﴾ال ا

َهل وهَ ﴿: وقال سهحانه ا َكان وا  َيع  م ما َط َعن ه  َرك وا  َلَا ت  .(4)﴾َوَلو  أَش 
 :الفرق بين االست اثة والدعاء

ط الو : وهالو إزالالة الشالد ، كاالستنصالار: ط الو الغالوث: االستغاثة
 .ط و العون :ةناعالنصر، واالست

أن االسالالتغاثة ال تكالالون إال مالالن : فالالالفرب بالالين االسالالتغاثة والالالدعا 
ألنالاله يكالالون مالالن المكالالروب  ؛المكالالروب، والالالدعا  أعالالم مالالن االسالالتغاثة

 .وغيره
ض  الدعا   فهو من باب عطض العام ع الي  ،االستغاثةع ي فإذا ُعطح

 ، وينفالرد الخاص، فهينهما عموم وتصوص مط  ، يجتمعان فش ماد

                                                           

يًها﴿ 40، وفي لية 116: اآلية سواة النساء، (1)  ًها َعظت ث  َتَرى َّللت  .﴾َفَقدت اف 
 .818: سواة ال عراء، اآلية (2) 
 .66 -64: سواة الزمر، اآليتاه (3) 
 .00: سواة األنعام، اآلية (4) 
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 .وليس كل دعا  استغاثة ،فكل استغاثة دعا  ،الدعا  عنها فش ماد 
ن لالالدعا  العهالالاد ، ودعالالا  العهالالاد  مسالالت زم ودعالالا  المسالالألة متلالالملح 

ر ن دعالالا  العهالالاد  تالالار ، ودعالالا  فالاللالالدعا  المسالالألة، ويالالراد بالالالدعا  فالالش ال
 .(1)راد به تار  مجموعهماالمسألة تار ، ويُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .108ص  ،فتا الهجيد: انظر(  1)
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 فضل الدعاء: نيالفصل الثا
 :منها ،حادي  كثير أيات و اا  فش فلل الدعا  

يببا  ﴿: قالالال اَّلله تعالالالي - 1 يبباث أ  ت ن تي َقرت ببي َفببإت ي َعن ت َ ببادت َكا َسببهَلََك عت َوَّللت
وهَ  د  ش  م  يَر  ن وا  بتي لََعلاه 

مت ي  وا  لتي َول ي ؤ  َتجت َيس  َكا َدَعاهت َفل  ا ت َّللت َوَة الدا  .(1)﴾َدع 
يَن ﴿: ليوقالال تعالالا - 2 ها الاببذت ا  َلن ببم  َّللت بَتجت ببونتي أَس  ع  َوَقباَل َاُبن ببم  اد 

ينَ  رت ل وَه َ َهناَم َدانت ن  َ اَدتتي َسَيد  وَه َعن  عت ر  َتن  ت  .(2)﴾َيس 
بببُا ﴿: وقالالالال تعالالالالي - 3 نابببَّلل   َ ي ات َيبببًة َّللت ف  بببوا  َابان بببم  َتٍَّبببُرًعا َون  ع  اد 

ين َتبببدت ع  ه  بببي ا * ال  وا  فت بببد  ست ًفبببا َو َ ت ف  بببو   َنو  ع  َها َواد  بببالَحت بببَد َّللتص  ضت َبع  ألَا 
ت  َهَ  اوا ها َاح  َََهًعا َّللت ينَ َو نت ست ا  َن ال ه  ياث م ت  .(3)﴾ َقرت

يَن َوَلببو   ﴿: وقالالال تهالالارك وتعالالالي  -4 ببيَن َلببَّلل  الببد ت لتصت خ  َ م  وا اوا ع  َفبباد 
وَه  ر 

َنافت َ  ال   .(4)﴾َكرت
َلببَّلَل َّللت ﴿: وقالالال  - 5 َاببُي   َّللت ببَو ال  ببيَن َلببَّلل   ا ه  لتصت خ  و   م  ع  ببَو َفبباد  ه 

ينَ  َعاَلهت ت َاإ ت ال  ا د  وت يَن ال َاه   .(5)﴾الد ت
الببُدعاء  هببَو )): قالالال عالالن النهالالش  وعالالن النعمالالان بالالن بشالالير  - 6

                                                           

 .106: سواة ال قرة، اآلية(  1)
 .68: سواة غافر، اآلية(  2)
 .46 -،44: راف، اآليتاهسواة األع(  3)
 .14: سواة غافر، اآلية(  4)
 .64: سواة غافر، اآلية(  5)
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يَن ﴿: وقالالالالرأ ،((الع ببببادة   ها الاببببذت ببببم  َّللت ا  َلن  ببببَتجت ببببونتي أَس  ع  ببببم  اد  َوَقبببباَل َاُبن 
َ ادَ  وَه َعن  عت ر  َتن  ت ينَ َيس  رت ل وَه َ َهناَم َدانت ن   .(1)﴾ تتي َسَيد 

َم على ليس شيءث أكرَ )): قال عن النهش  وعن أبش هرير   - 7
((اوا تعالى من الدعاء

(2). 
مبن  لبم َيسبهلت )): قالال  رسالول اَّلله : قالال وعن أبالش هريالر   - 8
((ا  عليَّللت ٍَّ غ  اوا يَ 

(3). 
 : وأنشد الفائل

 حا ببببببةً  سببببببهَلنا بنببببببي لدم  تَ 

 

 وسبببببلت البببببذي أبواببببببَّلل   تاجبببببا   
 اوا يغٍّببببا  َّلله تركبببب  سببببؤالَّلل 

 

 وب نبببببيا لدم حبببببين ي سبببببهل يغٍّبببببا   
ما من مسبلم يبدعو اوا )): قال أن النهش  وعن أبش سعيد  - 9 

َّلل  أعطبببا  اوا بهبببا َّللحبببدى  ،و  قطيعبببة  احبببم ،ببببدعوٍة لبببيس فيهبببا َّللثبببمث 
نرها لبَّلل فبي اآلنبرة، وَّللمبا يبد   ل لَّلل دعوتَّلل، وَّللما أهَّللما أه تعج   :ثالث

                                                           

، 8/1840، واببببن ما بببَّلل 8969ببببرقم  4/811، والترمبببذي 1419، ببببرقم 8/11أببببو داود، ( 1)
، 8/148صبايا الجبامع الصبغير، : ، وانظبر4/104، وال غوي في شرح السنة، 8088برقم 
 .1/180صر الدين األل اني في صايا الترمذي، ، وصااَّلل ال ي  ماهد نا8481برقم 

، 8/448، وأحهبببد، 8089، ببببرقم 8/1840، واببببن ما بببَّلل 8818، ببببرقم 4/444الترمبببذي (  2)
شببرح الهسببند بتاقيبب  : ، وانظببر498/ 1وصببااَّلل الابباكم، ووافقببَّلل الببذه ي،  ،8140بببرقم 

ن َّللسناد  األل اني في صايا الترمذي،  ،100/ 4األاناؤوط،   .8/180وحس 
 ،448/ 8 ، وأحهبد،8081ببرقم  ،1840/ 8 ، وابن ما بَّلل،8818برقم  ،446/ 4 الترمذي،( 3)

 .180/ 8األل اني في صايا الترمذي،  ، وحسن َّللسناد 9181برقم 
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 .(1)((اوا أكثر)): قال. كثرإذاع نُ : قالوا. ((أه يصرف عنَّلل من السوء مثلها
َّللها )): قالالالال رسالالالول اَّلله : قالالالال وعالالالن سالالال مان الفارسالالالش  - 11

ب ،يمث رت ابان م ت ااِ وتعالى حيُي َكب ن  ع بد ت َّللكا افبع يديبَّلل َّللليبَّلل يسبَتاي مت
فراً هأه يرداه ((ا صت

(2). 
فالالالالش دفالالالال  المكالالالالروه، وحصالالالالول  الببببدعاء مببببن أقببببوى األسبببب اإو

المط الالالالوب، وهالالالالو مالالالالن أنفالالالال  األدويالالالالة، وهالالالالو عالالالالدو الالالالاله  ، يدافعالالالاله 
ويعالجه،ويمن  نزوله،ويرفعه، أو يخففه إذا نزل،وهو س ح الم من، 

 : مفامات ةول دعا  م  اله   ث ث
 .فيدفعه ،أن يكون الدعا  أقوى من اله   -1
فيصالاب باله  ،فيفالوى ع ياله الاله   ،ه  أن يكون أضعض مالن الال -2

 .العهد، ولكن يخففه وإن كان ضعيفاع 
 .(3)ويمن  كل واحد منهما هاحهه ،أن يتفاوما -3

                                                           

، برقم 88833،  برقم 3/81أحهد في الهسند، ( 1) ، 3318، وفي الترمذي عن  ابر بن ع د اوا
، 841/ 3ا األل اني في صايا الترمذي، ، وحسنهه3753وعن ع ادة بن الصام ، برقم 

818. 

، 8/1811، وابببن ما ببَّلل 8446، بببرقم 4/441، والترمببذي، 1400، بببرقم 8/10أبببو داود، (  2)
، وصبااَّلل األل باني فبي صبايا الترمبذي، 4/104، وال غبوي فبي شبرح السبنة، 8064برقم 

 .8064وصايا ابن ما َّلل، برقم  8/119
هببب، 1480ن ببر منت ببة داا التببراث، . 84، 88، 88قببيم، صالجببواإ النببافي ل مببام ابببن ال(  3)

، وَ بع داا النتبا العلهيبة 84هب ص1481، 8الط عة األولى، وَ ع داا النتاإ العربي، ط
 .، وهي َ عة قديهة بدوه تااي 4ب يروت، ص



 شروط الدعاء وموانع اإلجابة: فصل الثالثال 

 

18 

 ،الببدعاء ينفببع مهببا نببزل)): قالالال عالالن النهالالش  ^وعالالن ابالالن عمالالر 
((فعلينم ع اد اوا بالدعاء ،ومها لم ينزل

(1). 
ُد القٍّببباء َّلل    يبببر)):  قالالالال رسالالالول اَّلله  :قالالالال وعالالالن سالالال مان 

هرت  ((َّلل  ال ر الدعاء، و  يزيد في الع 
(2). 

 
 

                                                           

، وحسببنَّلل األل بباني فببي صببايا الجببامع 88844، بببرقم 4/884، وأحهببد، 1/498الابباكم، (  1)
 .8488برقم  8/141

مبببن حبببديث ثوبببباه وصبببااَّلل،  1/498، والاببباكم بنابببو ، 8889الترمبببذي بلفظبببَّلل، ببببرقم (  2)
، 144، بببرقم 16/ 1ووافقببَّلل الببذه ي، وحسببنَّلل األل بباني فببي سلسببلة األحاديببث الصبباياة، 

، ل بباهد  مببن حببديث ثوببباه عنببد الابباكم كهببا تقببدم، 8/884وفببي صببايا سببنن الترمببذي، 
 .88806، برقم 4/811، وأحهد، 4888وعند ابن ما َّلل، برقم 
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 شروط الدعاء وموانع اإلجابة: لفصل الثالثا
ه ربه، ال بحالدلح اوالسال ُح بلال والتعوذات بمنزلة الس ح، ،األدعيةُ ))
 اع،ساعداع قويل  ال  فة به، والساعدُ  ،اع فمتي كان الس ُح س حاع تامل  ففط،

ض واحالٌد ، ومتالي تخ هالحصال إ باله النكايالة فالش العالدولح  اع،والمانُ  مففالود
هالالح،  تخ هض التأثير، فإن كان الدعاُ  فش نفسه غيالر   ،من هذه الث ثة

أو كان ث مه مانٌ  من اإلاابة، لم  أو الداعش لم يجم  بين ق هه ولسانه،
((يحصالالالالل التالالالالأثير

وموانالالالال  اإلاابالالالالة فالالالالش  ،وإليالالالالك شالالالالرول الالالالالدعا  ،(1)
 :ينالمهحثين اآلتي

 شروط الدعاء: المبحث األول
وال  ،ما ي الزم مالن عدماله العالدم :واصطالحا   الع مة، :ل ة :الشرط

 .(2)وال عدم لذاته ي زم من واوده واود،
 :من أعإم وأهم شرول قهول الدعا  ما يأتش

والعمل من كل ما  ،وهو تصفية الدعا  :اإللالص :الشرط األول
الالال يشالالالوبه، وال  ،وال ريالالالا  شالالالرك فيالالاله، ه َّلله وحالالالده، الوهالالالرف ذلالالالك ك ل
وإنما يراو العهد ثالواب  ،وال تصنعاع  وال ط هاع ل عرض الزائل، ،سمعة

                                                           

، 86الجواإ النافي لهبن سبهل عبن البدواء ال بافي ل مبام اببن القبيم احهبَّلل اوا تعبالى، ص(  1)
 .هب1481داا النتاإ العربي، الط عة األولى، 

الفوائببد الجليببة فببي اله احببث الفررببية لسببهاحة ال ببي  ع ببد العزيببز بببن ع ببد اوا بببن ببباز، (  2)
 .4توااث لل ي  ع د العزيز الناصر الرشيد، ص، وعدة ال احث في أحنام ال18ص
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 .(1)ويخشي عفابه، ويطم  فش رضاه ،اَّلله 
: ففالالال تعالالالي ،وقالالد أمالالر اَّلله تعالالالي بالالاإلت ص فالالش كتابالاله الكالالريم

ت ﴿ نببَد ك ببل  ببوَهن م  عت ببوا  و    يه  ببطت َوأَقت س  قت ببو   ق ببل  أََمببَر َاب تببي بتال  ع  ٍد َواد  ببجت َمس 
بود وهَ  يَن َكَهبا َبببَدأَك م  َتع  بيَن َلبَّلل  الببد ت لتصت خ  َ ﴿:  وقالالال ،(2)﴾م  وا اوا ع  َفبباد 
وهَ  ر 

َنافت َ  ال  يَن َوَلو  َكرت يَن َلَّلل  الد ت لتصت خ   .(3)﴾م 
ونتببَّللت ﴿: وقالالال تعالالالي ببن د  وا مت يَن اتاَخببذ  َ  َوالاببذت َخببالت ين  ال  ت الببد ت ا أَ  وت

لتَياءَ  بي َمبا  أَو  م  فت َنه  ن م  َبي  َ َيا  ها اوا ل َفى َّللت  ز 
ت َلى اوا ب وَنا َّللت ي َقر ت

م  َّللت  لت ه  َما َنع   د 
ااث  إث َكفا َو َكاكت ي َمن  ه  دت َ   َيه  ها اوا وَه َّللت ف  َتلت يَّللت َيخ  م  فت  .(4)﴾ه 

ببيَن َلببَّلل  ﴿: وقالالال سالالهحانه لتصت خ  َ م  وا اوا ببد  وا َّللت  لتَيع    ببر 
يَن  َوَمببا أ مت الببد ت

َنَفاءَ   .(5)﴾ح 
يبا )): ففالال كنإ ت الض النهالش  :قال ^وعن عهد اَّلله بن عهاس 
بببالم  َّللنبببي أ عل تهبببك كلهبببات ببب: غ     اوا تجبببد   َك، احفبببظت احفبببظ اوا يافظ 

، ، وَّللكا استعن  فاسبتعن بباوا واعلبم أها  ت جاهك، َّللكا سهل  فاسهل اوا
َِ َّلل  ب ببيء قببد ا تهعبب  علببى أه ينفعببوِ ب بب وت األ مببة َلبب يء لببم ينفعببو

كت ببَّلل اوا لببك، وَّلله ا تهعببوا علببى أه يٍّببروِ ب ببيء لببم يٍّببروِ َّلل  
                                                           

 .808مقومات الداعية النا ا للهؤلَ، ص: انظر(  1)
 .89: سواة األعراف، اآلية(  2)
 .14: سواة غافر، اآلية(  3)
 .8: سواة الزمر، اآلية(  4)
 .4: سواة ال ينة، اآلية(  5)
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فع ت األقالم   َ   ،ب يء قد كت َّلل اوا عليك، ا  ((و فا  الُصا
(1). 

: كمالالا قالالالال تعالالالالي ؛والرغهالالة إليالالاله ،هالالو دعالالالا ه: وسالال ال اَّلله تعالالالالي
هَل وا  اواَ ﴿ ها اواَ َواس  َّللت َّللت لت ن َفٍّ  يًها  مت ٍء َعلت ت َشي   .(2)﴾َكاَه بتن ل 

وهش شرل فالش اميال  العهالادات، لفولاله  المتابعة،: الشرط الثاني
دث َفَهن ﴿: تعالي َلَّللث َواحت ن م  َّللت َله  َليا أَناَها َّللت ل ن م  ي وَحى َّللت ث 

ناَها أََنا َبَ رث م ت ق ل  َّللت
بببو لتَقببباءَ  َهبببل  َعَهبببالً  َكببباَه َير    َيع  بببَّللت َفل  بببَّللت َصبببالتًاا  َاب ت َ ببباَدةت َاب ت ِ  بتعت بببرت َو  ي   

ويُالراد  ،والعمل الصالح هو ما كان مواففاع لشالرع اَّلله تعالالي ،(3)﴾أََحًدا
 ،فالال  بالالد أن يكالالون الالالدعا  والعمالالل تالصالالاع َّلله  ،بالاله واالاله اَّلله سالالهحانه

هواباع ع الي شالريعة رسالول اَّلله 
ولهالذا قالال الفلاليل بالن عيالاض  ؛(4) 

ٍء َت َ ﴿: فش تفسير قوله تعالي ت َشبي  َو َعَلى ك بل  ل ك  َوه  ي بتَيدت ت ال ه  َِ الاذت اَا
يرث 
َسببن  َعَهببالً  *َقبدت ل ببَوك م  أَُين بم  أَح  َاَيبباَة لتَي   َت َوال  َهبو  ي َنَلببَ  ال  ببَو  الاببذت َوه 

وا   َغف  يز  ال  َعزت مالا  ،يالا أبالا ع الش: قالالوا ،هالو أت صاله وأهالوبه: قالال ،(5)﴾ال 
 ،ولم يكن هالواباع  ،ل إذا كان تالصاع إن العم)): أت صه وأهوبه؟ ففال

فهالل، حتالي يكالون لالم يُ  ،ولالم يكالن تالصالاع  ،لم يفهالل، وإذا كالان هالواباع 

                                                           

، 1/898يا، وأحهبد، حبديث حسبن صبا: ، وقبال8416، ببرقم 4/661أنر َّلل الترمذي، (  1)
 .8/889، وصااَّلل األل اني في صايا الترمذي، 8669برقم 

 .88: سواة النساء، اآلية(  2)
 .118: سواة النهَ، اآلية(  3)
 .8/189تفسير ابن كثير، : انظر(  4)
 .8 -1: سواة الهلك، اآليتاه(  5)
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، ،تالصالالاع هالالواباع  والصالالواب أن يكالالون ع الالي  والخالالالص أن يكالالون َّلله
((السالنة

َلببيا ﴿: ثالالم قالرأ قولالاله تعالالي ،(1) ل ن م  ي بوَحى َّللت ببث 
ناَهبا أََنببا َبَ برث م ت ق ببل  َّللت

ن   َله  بو لتَقباءَ أَناَها َّللت دث َفَهن َكباَه َير   
َلَّللث َواحت َهبل  َعَهبالً  م  َّللت َيع  بَّللت َفل  َصبالتًاا  َاب ت

َ اَدةت َاب تَّللت أََحًدا ِ  بتعت رت  .(2)﴾َو  ي   
ت ﴿: وقال تعالي َهَّلل  وا َلَم َو   ن  أَس  ها يًنا م ت َسن  دت بنث  َوَمن  أَح  ست ا  َو م  َوه 

يًفا يَم َحنت َراهت ب  لاَة َّللت يَم َنلتيالً َواتاَخَذ اوا   واتاَ َع مت َراهت ب   .(3)﴾ َّللت
بببنث َفَقبببدت ﴿: قالالالال تعالالالاليو ست ا  بببَو م  ت َوه  َلبببى اوا َهبببَّلل  َّللت بببلتم  َو   َوَمبببن ي س 

وات  َ ة  األ م  ت َعاقت َلى اوا ث َقى َوَّللت و  َوةت ال  ر  َسَك بتال ع  َته   .(4)﴾اس 
والعمالالل َّلله وحالالالده،  ،والالالدعا  ،إتالال ُص الفصالالالد: الواالاله فإسالال مُ 
 .(5)وسنته متابعة رسول اَّلله  :فيه واإلحسانُ 

 ؛فالالش كالالل أعمالالاله هعالالاع ل نهالالش يكالالون متلح  فيجالالو ع الالي المسالال م أن
ببَوةث َحَسببَنةث ل تَهببن َكبباَه ﴿: لفولالاله تعالالالي ت أ س  ببولت اوا ببي َاس  َلَقببد  َكبباَه َلن ببم  فت

يًرا َ َكثت َر َوَكَكَر اوا َم اآلنت َيو  َ َوال  و اوا  .(6)﴾َير   
ُ وَه اواَ ﴿: لقاو ه ك نت م  ت ات ن م  اوا  ق ل  َّللت ب   ونتي ي ا  ت ع  بر  َلن بم   َفباتا ت

فت  َوَيغ 
                                                           

 .8/09مدااج السالنين  بن القيم، : انظر(  1)
 .118: يةسواة النهَ، اآل(  2)
 .184: سواة النساء، اآلية(  3)
 .88: سواة لقهاه، اآلية(  4)
 .8/98مدااج السالنين، : انظر(  5)
 .81: سواة األحزاإ، اآلية(  6)
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ن وَبن م  َواوا   يمث ك  حت واث اا  .(1)﴾ َغف 
وهَ ﴿: قال تعاليو َتد  و   َلَعلان م  َته  ع   .(2)﴾َواتا ت
ه َتوَ ﴿: قالو بوَل َفبإت س  وا الرا يع 

َت َ َوأَ وا اوا يع  َت بَّللت َمبا ق ل  أَ ناَهبا َعَلي  لابوا َفإت
ببولت َّللت   س  وا َوَمببا َعَلببى الرا َتببد  ببو   َته  يع 

ه ت طت ببت م  َوَّللت ل  ه ت ببا ح  ن م ما ببَل َوَعَلببي  ه ت ح 
ين   ه  ت  .(3)﴾ال َ الغ  ال 

يكالالون  شالالك أن العمالالل الالالذي ال يكالالون ع الالي شالالريعة النهالالش  الو
 مببن أحببدث فببي)): أنالاله قالالال عالالن النهالالش  ’لحالالدي  عائشالالة  ؛بالالاط ع 

((أمرنا هذا ما ليس منَّلل فهو ادٌّ 
 (4). 

 :(5)واليقين باإلجابة ،الثقة باَّلله تعالى: الشرط الثالث
فمن أعإم الشرول لفهول الدعا  الثفة باَّلله تعالي، وأناله ع الي كالل 

ناَهبا ﴿: ألنه تعالي يفول ل شش  كن فيكالون، قالال سالهحانه ؛شش  قدير َّللت
َنببا    َكا أََاد  ٍء َّللت َ ببي 

ل َنببا لت ببوَل َلببَّلل  ك ببن َفَين ببوه   َقو   :وقالالال سالالهحانه ،(6)﴾أَه ناق 
بوَل َلبَّلل  ك بن  َفَين بوه  ﴿ ًإا أَه  َيق  َكا أََااَد َشي  ر    َّللت ناَها أَم  وممالا يزيالد ثفالة  ،(7)﴾َّللت

                                                           

 .81: سواة لل عهراه، اآلية(  1)
 .140: سواة األعراف، اآلية(  2)
 .44: سواة النوا، اآلية(  3)
 1110، ومسلم، برقم 8691متف  عليَّلل، صايا ال خااي، برقم (  4)
 .1/840، ومجهو  فتاوى ابن باز  هع الطياا، 8/481 امع العلوم والانم، : انظر(  5)
 .4: سواة النال، اآلية(  6)
 .08: سواة يس، اآلية(  7)
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المس م بربه تعالي أن يع م أن امي  تزائن الخيرات والهركات عنالد 
ٍء َّللت ا ﴿: اَّلله تعالي، قالال سالهحانه بن َشبي 

ه م ت ل بَّلل   َوَّللت نبَدَنا َنَزائتن بَّلل  َوَمبا ن َنز ت عت
ل ومٍ  ع   .(1)﴾َّللت ا بتَقَدٍا ما

فالالش الحالالدي  الفدسالالش الالالذي رواه عالالن ربالاله تهالالارك   النهالالش وقالالال
لنم ولنرك  أه يا ع ادي لو ... )): وتعالي م و بنانم قباموا ن  م وَّللنَسبأوا

في صعيٍد واحٍد فسهلوني، فهعطي   كلا َّللنساٍه مسهلتَّلل، ما نقَ كلك 
ببن  مهببا عنببدي َّلل  كهببا َيبب ببَل الَ ا  ببَيط  َّللكا أ دنت خ  َ  الهت هالالذا يالالدل و ،(2)((رَ ق 

وال  ،، وكمال م كه، وأن م كه وتزائناله ال تنفالد ع ي كمال قدرته
نالالس مالالن الجالالن واإل: تالالنفص بالعطالالا ، ولالالو أعطالالي األولالالين واآلتالالرين

 (4)يببد  اوا )):  النهالالش ولهالالذا قالالال ؛(3)اميالال  مالالا سالالألوه فالالش مفالالام واحالالد
اء  م ها َنَفقةث سا   ٍّ أاأيت م ما أنفبَ  َمبذ  نَلبَ   ،الليَل والنهااَ  (5)ألى   َيغت

ببف  مببا فببي يببد  ؛واألاض (6)السببهاءَ  ببَّلل  علببى  ،فإنببَّلل لببم يغت وكبباه عرش 

                                                           

 .81: سواة الاجر، اآلية(  1)
 .8411، برقم مسلم عن أبي كا (  2)
 .8/40 امع العلوم والانم، (  3)
 .998رقم ب ،<يهين اوا مألى>: ية مسلمفي اوا(  4)
اء  (  5) ، تصا  العطاء صب  اً، و  ينقصبها العطباء البدائم فبي الليبل والنهباا، : ساا أي دائهة الصا 

 .18/894الفتا، : انظر
 .1441في اواية لل خااي بالجهع للسهوات واألاض برقم (  6)
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((الهيزاه يخفف ويرفع (1)وبيد  ،الهاءت 
(2). 

 ؛فع ياله أن يالدعو اَّلله وهالو مالوقن باإلاابالة ،فالمس م إذا ع م ذلالك
ادعوا اوا وأنتم )): قال عن النهش  ي  أبش هرير  ولحد ؛لما تفدم

((...موقنوه باإل ابة
أن اَّلله يسالتجيو دعالا   ولهذا بين  ؛الحدي  (3)

 ،المسالال م الالالذي قالالام بالشالالرول وعمالالل بالالاآلداب، وابتعالالد عالالن الموانالال 
 ،و  قطيعبة احبم ،ما من مسلم يدعو اوا بدعوة ليس فيها َّللثم)): ففال

((... بها َّللحدى ثالثَّلل  أعطا  اوا 
 .الحدي  (4)

حلور الف و والخشوع والرغهة فيما عنالد اَّلله مالن  :الشرط الرابع
الثواب والرههة مما عنده من العفاب، ففد أثني اَّلله تعالي ع ي زكريالا 

ًدا ﴿: وأهالالل بيتالاله ففالالال تعالالالي ي َفببر 
نت ك  َنبباَدى َاباببَّلل  َاإ ت   َتببَذا  ياببا َّللت َوَزَكرت

ببر   ثتينَ  َوأَنببَ  َني  ببَواات َنا َلببَّلل   * ال  ببَلا  َيببى َوأَص  َنببا َلببَّلل  َيا  َنا َلببَّلل  َوَوَه   ببَتَج   َفاس 
وَنَنا َاَغً ا َوَاَهً ا َوَكبان وا  ع  َراتت َوَيد  َخي  وَه فتي ال  ع  م  َكان وا ي َساات ناه  َ َّلل  َّللت َزو 

                                                           

، 998 ، بببرقم، وفببي مسببلم1411قم رببب ،<وبيببد  األنببرى>: وفببي اوايببة لل خببااي، ومسببلم(  1)
 .8844والترمذي، برقم 

، والترمببذي 998، ومسببلم بناببو ، بببرقم 4604، بببرقم ال خببااي بلفظببَّلل عببن أبببي هريببرة (  2)
 .8844برقم  ،<يهين الرحهن مألى>: بلفظ

، وحسبببنَّلل ال بببي  ناصبببر البببدين األل ببباني، فبببي األحاديبببث 8419، ببببرقم 4/411الترمبببذي، (  3)
، 8/111، وأنر ببَّلل أحهببد، 8166، وفببي صببايا الترمببذي، بببرقم 494الصبباياة، بببرقم 

 .1/498، والااكم، 6644برقم 
 .، وتقدم تخريجَّلل في فٍّل الدعاء11188، برقم 8/10أحهد في الهسند، (  4)
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ينَ  عت  .(1)﴾َلَنا َناشت
ل ف  بد ل مس م فش دعائه من أن يحلر ق هه، وهالذا أعإالم شالرو

، وقالد االا  (2)كما قال اإلمام ابن راو رحمه اَّلله تعالي ،قهول الدعا 
ادعبوا اوا وأنبتم موقنبوه )) :فش حدي  أبش هرير  عند اإلمام الترمالذي

((واعلهببوا أه اوا   يسببتجيا دعبباًء مببن قلببا غافببل   ٍ  باإل ابببة،
(3)، 

 عا ،والخشالالوع فالالش الالالذكر والالالد ،وقالالد أمالالر اَّلله تعالالالي بحلالالور الف الالو
برت ﴿: ففال سهحانه َجه  يَفبًة َود وَه ال  بَك َتٍَّبُرعاً َونت ست بي َنف  بابَك فت ك بر اا َواك 

لتينَ  َغافت َن ال  و ت َواآلَصالت َو َ َتن ن م ت لت بتال غ د  َقو  َن ال   .(4)﴾مت
د  فش الدعا  ،العزُم والَجزمُ : الشرط اللامس  :والجح

 النهالش ولهالذا نهالي ؛عا ويعزم بالد ،المس م إذا سأل ربه فإنه يجزم
  عن االسالتثنا  فالش الالدعا ، فعالن أنالس قالال رسالول اَّلله : قالال :
َّللكا دعا أحدكم فليعزم فبي البدعاء و  يقبل  اللاهبم َّلله شبإ  فبهعطني ))

س   فإه اوا   َ  لَّلل  ن  تَ م  ((رت
ن  )): وفش رواية ،(5) َ  لَّللفإه اوا   م  ((رت

(6). 
                                                           

 .98-09: سواة األن ياء، اآليتاه(  1)
 .8/488 امع العلوم والانم، (  2)
مبن حبديث ع بد اوا ببن عهبر، ببرقم  8/111هد، ، ولَّلل شاهد عند أح8419الترمذي، برقم (  3)

، ولننببَّلل مببن َريبب  ابببن لهيعببة، والاببديث حسببنَّلل األل بباني فببي األحاديببث الصبباياة، 6644
 .8166، وفي صايا سنن الترمذي، برقم 494برقم 

 .884: سواة األعراف، اآلية(  4)
 .8610، ومسلم، برقم 6880ال خااي، برقم (  5)
يبب  باله ببيإة هببو الببذي ياصببل َّللكراهببَّلل لهيعبباً أه الببذي ياتبباج َّلللببى التعوالهببراد ببباللفظين  (  6)

= 
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ب  يَ )): ش قال النهال: قال وعن أبش هرير   اللاهبم : وَلنا أحبدكمق 
اغفببر لببي َّلله شببإ ، اللاهببم ااحهنببي َّلله شببإ ، ولنببن ليعببزم الهسببهلة 

َّلل  شيءث  م الرغ ة فإه اوا   يتعامه  ((أعطا َّلل  ولي عظ ت
(1). 

 موانع إجابة الدعاء: المبحث الثاني
ما ي زم مالن واالوده  :واصطالحا   الحائل بين الشيئين، :ل ة: المانع

 .(2)عدم لذاته، عكس الشرل وال وال ي زم من عدمه واود، ،العدم
 :ومن هذه الموان  ما يأتش

 .(3)ولهساع، وتغذية ،أك ع، وشرباع : التوس  فش الحرام :المانع األول
َّلله اوا  ،أيهببا النبباسا يبب)): قالالال رسالالول اَّلله : قالالال عالالن أبالالش هريالالر  

بببب ر الهببببؤمنين بهببببا أمببببر بببببَّلل اث   يق ببببل  َّلل  َي بببباً، وَّلله اوا تعببببالى أمببببَي 
َهل ببوا ﴿: الهرسببلين، فقببال تعببالى َ بباتت َواع  ببَن الطاي ت ببل  ك ل ببوا مت َيببا أَيَُهببا الُرس 

ببيمث  َهل ببوَه َعلت ن تببي بتَهببا تَع  يَن لَمن ببوا  ﴿: تعببالى وقببال ،(4)﴾َصببالتًاا َّللت َيببا أَيَُهببا الاببذت

                                                                                                                                                    

نببز  ث عببن كلببك فببتا ال ببااي، . علببى ال ببيء، في خفببَ األمببر عليببَّلل، حتببى   ي بب  عليببَّلل، واوا م 
 .11/18، وشرح النووي، 11/148

 .8619، ومسلم، واللفظ لَّلل، برقم 889ال خااي، برقم (  1)
 ،‘ الفررية لسهاحة ال بي  ع بد العزيبز ببن ع بد اوا ببن ببازالفوائد الجلية في اله احث (  2)

 .1ص ‘ ، وعدة ال احث في أحنام التوااث لل ي  ع د العزيز الناصر الرشيد18ص
 .1/811 امع العلوم والانم، (  3)
 .41: سواة الهؤمنوه، اآلية(  4)
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َنباك م   ن ََي تَ اتت َما َاَزق   ،أشبعث ،يطيبل السبفر ثبم ككبر الر بل ،(1)﴾ك ل وا  مت
، وم ببرب َّلل  ! اإ ت  يببا! اإ ت  يببا :يهببد يديببَّلل َّلللببى السببهاء ،أغ ببر ببَّلل  حببرامث ومطعه 

ببذ ت  ، وغ  ببَّلل  حببرامث ، ومل س  ((فببهناى ي سببتجاإ لببذلك ،َي بببالارامحببرامث
وقالالد  ،(2)

يفهالل  إن اَّلله ال: فالش معنالي هالذا الحالدي  ‘قيل كمالا ذكالر ابالن راالو 
كالريالالا ، : ن المفسالالدات ك هالالامالالن األعمالالال إال مالالا كالالان طيهالالاع طالالاهراع مالال

فالإن الطيالو توهالض  ؛والعجو، وال من األموال إال ما كان طيهاع حال الع 
والمراد بهذا أن الرسل وأممهالم  ،(3)به األعمال، واألقوال، واالعتفادات

واالبتعاد عن الخهائال  والمحرمالات، ثالم  ،مأمورون باألكل من الطيهات
: م  التوسال  فالش المحرمالاتذكر فش  تر الحدي  استهعاد قهول الدعا  

والصالالالالحون  ،ولهالالالذا كالالالان الصالالالحابة ،أكالالال ع، وشالالالرباع، ولهسالالالاع، وتغذيالالالةع 
ويهتعالالدوا عالالن  ،يحرهالالون أشالالد الحالالرص ع الالي أن يالالأك وا مالالن الحالال ل

 ،كان ألبش بكر غ ٌم يُخرج لاله الخالراج  )) :قالإ ’الحرام، فعن عائشة 
 ،أبالالو بكالالر فأك الاله ،فجالالا  يومالالاع بشالالش  ،(4)وكالالان أبالالو بكالالر يأكالالل مالالن ترااالاله

كنالالُإ : ومالالا هالالو؟ قالالال :أتالالدري مالالا هالالذا؟ ففالالال أبالالو بكالالر: ففالالال لالاله الغالال م
نالالالُإ إلنسالالالان   الالال ،فالالالش الجاه يالالالة تكهه دعُتالالالُه  ،ُن الكحهانالالالة  ومالالالا أُحسح إال أنالالالش ت 

                                                           

 .118: سواة ال قرة، اآلية(  1)
 .1814مسلم، برقم (  2)
 .1/849وم والانم،  امع العل(  3)
. أي يهتيبَّلل بهببا ينسبب َّلل، والخبراج مببا يقببرا  السبيد علببى ع ببد  مبن مببال ياٍّببر  لبَّلل مببن كسبب َّلل(  4)

 .1/144الفتا، 
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ففالا   كالله  ،(1)فهذا الذي أك إ  منه، فأدتل أبالو بكالر يالده فأعطانش بذلك،
((شش  فش بطنه

وأحمالد فالش  ،الح يالة وي فش روايالة ألبالش نُعاليم فالشورُ  ،(2)
لالو لالم : قال كل  هذا من أال هذه ال فمة؟ ،ففيل له يرحمك اَّلله )) :الزهد

 كبببُل )): يفالالالول سالالالمعإ رسالالالول اَّلله  تخالالالرج إال مالالال  نفسالالالش ألتراتهالالالا،
ببا   فخشالاليإ أن ينهالالإ شالالش  مالالن  ،((أولببى بببَّلل ٍ  فالنبباا   سببد ن بب  مببن س 

 .(3)اسدي من هذه ال فمة
الالالالذي قالالالد توسالالال  فالالالش أكالالالل الراالالالل هالالالذا ففالالالش حالالالدي  الهالالالاب أن 

 :قد أتي بأربعة أسهاب من أسهاب اإلاابة ،الحرام
 .إطالة السفر :األول
اإا )): ولهالذا قالال  ؛حصول التهذل فش ال هالاس والهيئالة :والثاني

َعَث  ((مدفو  باألبواإ لو أقسم على اوا ألبر  (4)أش 
(5). 

اي مببن َّلله اوا حيببي كببريم يسببت))يمالالد يديالاله إلالالي السالالما   :والثالببث
((نائ تين اً ع د  َّللكا افع َّللليَّلل يديَّلل أه يردهها صفر

(6). 
                                                           

 .أي أدنلها في حلقَّلل: فهدنل أبو بنر يد (  1)
 .1/149، مع الفتا، 8048ال خااي، برقم (  2)
، وصببااَّلل األل بباني فببي 164 ، ص، وأحهببد فببي الزهببد بهعنببا1/81أنر ببَّلل أبببو نعببيم فببي الاليببة، (  3)

 .4/118صايا الجامع، : انظر. صايا الجامع عن  ابر عند أحهد، والداامي، والااكم
 .الهل د ال عر الهغ ر غير مدهوه و  مر ل: األشعث(  4)
 .8688مسلم، برقم (  5)
 .ء، وتقدم تخريجَّلل في فٍّل الدعا8/1811، والترمذي، وابن ما َّلل 1400أبو داود، برقم (  6)
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وهو مالن أعإالم مالا  ،اإللحاح ع ي اَّلله بتكرير ذكر ربوبيته :والرابع
فببهنى يسببتجاإ )): ومالال  ذلالالك ك الاله قالالال  ،يط الالو بالاله إاابالالة الالالدعا 

 .(1)وهذا استفهام وق  ع ي واه التعجو واالستهعاد ،((لذلك
إلالالي اَّلله تعالالالي مالالن اميالال  المعاهالالش  فع الالي العهالالد المسالال م التوبالالة

المإالم إلي أه ها حتي يس م من هذا المان  العإاليم  والذنوب، ويردل 
 .الذي يحول بينه وبين إاابة دعائه

 :االستعجال وترك الدعاء: المانع الثاني
من الموان  التش تمن  إاابة الدعا  أن يسالتعجل اإلنسالان المسال م 

هالذا العمالل  ، ففالد اعالل رسالول اَّلله (2)لتأتر اإلاابة ؛ويترك الدعا 
 ،حتي ال يفط  العهد راا ه من إاابالة ُدعائاله ،مانعاع من موان  اإلاابة

 .(3)ولو طالإ المد ، فإنه سهحانه يحو الم حين فش الدعا 
ي سبتجاإ ألحبدكم مبا )): قالال أن رسالول اَّلله  عن أبالش هريالر  

))قد دعوت  فلم ي ستَجا  لي: لم يعجل  فيقول
(4). 

  يببزال  يسببتجاإ للع ببد مببا لببم )): أنالاله قالالال عالالن النهالالش  وعنالاله 
مالالا ! يالالا رسالالول اَّلله : قيالالل. ((مببا لببم يسببتعجل احببمٍ  يببد   بببإثم أو قطيعببةت 

                                                           

 .814، 1/869 امع العلوم والانم، (  1)
 .8/488 امع العلوم والانم، (  2)
 .8/488 امع العلوم والانم، (  3)
 .8184، ومسلم، برقم 6848ال خااي، برقم (  4)
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، وقبد دعبوت  )): االستعجال؟ قالال فلبم أَا يسبتجيا   ،يقبول قبد دعبوت 
((ويد   الدعاءَ  ،عند كلك (1)فيستاسر ،لي

(2). 
ألن اَّلله قالالالد يالالال تر  ؛بالالالة الالالالدعا فالعهالالالد ال يسالالالتعجل فالالالش عالالالدم إاا

إمالا لعالدم الفيالام بالشالرول، أو الوقالوع فالش الموانال ، : اإلاابة ألسهاب
أو ألسهاب أترى تكون فش هالح العهد وهو ال يالدري، فع الي العهالد 

ويتالالوب إلالالي اَّلله تعالالالي مالالن  ،إذا لالالم يسالالتجو دعالالا ه أن يرااالال  نفسالاله
:  تعالالي يفالولامي  المعاهش، ويهشالر بالالخير العااالل واآلاالل، واَّلله 

ها ﴿ َََهًعببا َّللت ًفببا َو ببو   َنو  ع  َها َواد  ببالَحت ببَد َّللتص  ضت َبع  ببي األَا  وا  فت ببد  ست َو َ ت ف 
ت  َهَ  اوا ينَ َاح  نت ست ا  َن ال ه  ياث م ت  ،فما دام العهالد ي الح  فالش الالدعا  ،(3)﴾ َقرت

فهو قريو من اإلاابالة، ومالن أدمالن  ،ويطمُ  فش اإلاابة من غير قط 
 .(4)يوشك أن يفتح لهقرع الهاب 
ال ،ُر اإلاابة لمالد  طوي الةوقد تُ ته  ر سالهحانه إاابالة يعفالوب كمالا أتل

ال فش ردل  الابنه يوسض إليه، وهو نهالش كالريم، وكمالا أتل ه أيالوب ر إاابالة نهيل
الص   والس م فش كشض اللالر عناله، وقالد يُعطالي السالائل تيالراع  ع يه

                                                           

َ اَدتتبَّللت َو   ﴿ :أي ينقطع عن الدعاء، ومنَّلل قولَّلل تعبالى: ومعنى يستاسر(  1) وَه َعبن  عت ر  بَتن  ت   َيس 
ست  َتا  وهَ َيس   .11/141شرح النووي، والفتا : انظر. أي   ينقطعوه عنها ﴾ر 

 .8184، برقم 4/8896مسلم، (  2)
 .46: سواة األعراف، اآلية(  3)
 .8/484 امع العلوم والانم، (  4)
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 .(1)مما سأل، وقد يُصرف عنه من الشر أفلل مما سأل
 :ارتكاب المعاصي والمحرمات: انع الثالثالم

ولهالذا  ؛2)قد يكون ارتكالاب المحرمالات الفع يالة مانعالاع مالن اإلاابالة
ال تسالالالالتهطج اإلاابالالالالة وقالالالالد سالالالالددت طريفهالالالالا : قالالالالال بعالالالال  السالالالال ض

 :بالمعاهش، وأتذ هذا بع  الشعرا  ففال
ت كبببرٍإ   نابببن  نبببدعو اإللبببَّلل فبببي كبببل 

 

 ثببببما ننسببببا  عنببببد ك بببَب النببببروإت  
عاءٍ كيبببببَ نر بببببو َّلل ابببببب   ًة لبببببد 

 
نا َريقهبببببا بالبببببذنوإ  قبببببد سبببببدد 

(3) 

شالك أن الغف الة والوقالوع فالالش الشالهوات المحرمالة مالن أسالالهاب  وال 
ها اواَ ﴿: وقد قال تعالي .الحرمان من الخيرات ٍم َحتاى َّللت ر  َما بتَقو    َ ي َغي ت

َكا أََااَد اوا   م  َوَّللت بهت ست ف  هَن  وا  َما بت بوًءا َفبالَ ي َغي تر  ٍم س  َقبو  بن   بت بم م ت َمبَردا َلبَّلل  َوَمبا َله 
ن َوالٍ  ونتَّللت مت  .(4)﴾د 

 :ترك الواجبات التي أوجبها ّللاه : المانع الرابع
فكالذلك تالرك  ،كما أن فعل الطاعات يكون سههاع الستجابة الالدعا 

ولهالذا االا  عالن  ؛(5)الوااهات يكون مانعاع من موان  اسالتجابة الالدعا 
                                                           

 .،  هع الطياا1/861مجهو  فتاوى العالمة ابن باز، : انظر(  1)
 .1/814 امع العلوم والانم، (  2)
وسلسبلة األحاديبث الصباياة،  8/888الاباكم، : ، وانظبر1/811لبوم والانبم،  امع الع(  3)

 .1084برقم 
 .11: سواة الرعد، اآلية(  4)
 .1/814 امع العلوم والانم،  (5)
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والببذي )): قالالال النهالالش  عالالن هالالذا المعنالالي، فعالالن حذيفالالة  النهالالش 
ببَننا اوا  ها عببن الهننببر، أو لي وشت ها بببالهعروفت ولتنهببو  ر  نفسببي بيببد  لتببه م 

قاباً منَّلل ثما تدعوَنَّلل  فال ي ستجاإ  لنم
((أه  ي عَث علينم عت

(1). 
 .و اطيعة رحمأ ،الدعاء بإثم: المانع اللامس
 :فُيعطي أفلل مما سأل ،الحكمة الربانية: المانع السادس
ما من مسلم يدعو اوا بدعوٍة )): قال أن النهش  عن أبش سعيد 

َّللما أه : َّلل  أعطا  اوا بها َّللحدى ثالث ،ليس فيها َّللثم و  قطيعة احم
ل لَّلل دعوتَّلل، وَّللما أه يدا  نرها لَّلل في اآلنرة، وَّللما أه يصرف عنبَّلل ت عجا

الالالر  : قالالالالوا. ،((مبببن السبببوء مثلهبببا
((اوا أكثبببر)): قالالالال. إذاع نكثح

ففالالالد يإالالالن  ،(2)
أو هالرف عناله مالن  ،وقد أايو بأكثر مما سالأل ،اإلنسان أنه لم يجو

ره له إلي يوم الفيامة ،المصائو واألمراض أفلل مما سأل  .(3)أو أته
 

                                                           

، وأحهبببد، 14/844، وال غببوي فببي شبببرح السببنة 8169، وحسببنَّلل ببببرقم 4/460الترمببذي، (  1)
، وفبببي ال بباإ عبببن 6/91، 6941صبببايا الجببامع، بببرقم : ، وانظببر88881، بببرقم 4/800

وانهبوا  ،مبروا ببالهعروف: يا أيها الناس َّلله اوا ت ااِ وتعالى يقول لنبم>: ترفعَّلل ’عائ ة 
وني فبال أعطبينم، وتستنصبروني فبال ق ل أه تدعوني فال أستجيا لنم، وتسبهل ،عن الهننر
، وقببببال العالمببببة 1/866الهجهببببع، : وانظببببر. 84844، بببببرقم 6/149أحهببببد،  ،<أنصببببركم

 .>حسن لغير <: 8884ل اني في صايا الترغيا والترهيا، برقم األ
 .، وتقدم تخريجَّلل8/10أحهد، في الهسند، (  2)
 .،  هع الطياا860-1/840مجهو  فتاوى ابن باز، : انظر(  3)
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 وأماكن وأواات اإلجابة ،آداب الدعاء: الفصل الرابع
 آداب الدعاء :المبحث األول

، ويصلي على النبي  -1  .لتم بذلكوي يبدأ بحمد ّللاه
كالالل  ُدعالالا   محجالالوب حتهالالي )) :قالال عالن ع الالش بالالن أبالالش طالالالو  -أ

((و ل محمد يُص هي ع ي محمد 
(1). 

راال ع  سالم  رسالول اَّلله  :قالال فلالالة بالن عهيالد اَّلله  نع -إ
ح ع الي النهالش  د اَّلله تعالي، ولم يصاللل ففالال  يدعو فش ه ته لم يمجلح

ببل هببذا)): رسالالول اَّلله  َّللكا صببلى )) :عالالاه ففالالال لالاله أو لغيالالرهثالالم د ،((عجا
ثبم  ،أحدكم فلي دأ بتاهيد اوا والثناء عليَّلل، ثبم يصبلي علبى الن بي 

((يدعو بعد  بها شاء
(2). 

                                                           

. مصبواة الجامعبة اإلسبالمية موقوفباً علبى علبي  4/440أنر َّلل الط راني فبي األوسبط، (  1)
ا البببَّلل ثقبببات، ووافقبببَّلل األل ببباني فبببي سلسبببلة : 18/168وائبببد، قبببال الهيثهبببي فبببي مجهبببع الز

، والاديث لَّلل شواهد كثيبرة عبن معباك ببن   بل مرفوعباً، وعبن 4/41األحاديث الصاياة، 
َّلله البدعاء موقبوف ببين السبهاء >: ، وعبن عهبر قبالع د اوا ببن بسبر مرفوعباً، وعبن أنبس 

، قبببال 498ذي، ببببرقم ، الترمببب<  يصبببعد منبببَّلل شبببيء حتبببى تصبببلي علبببى ن يبببك  ،واألاض

َّلله الاببديث بهجهببو  هببذ  الطببره وال ببواهد   ينببزل : ونالصببة القببول>: العالمببة األل بباني

األحاديببث الصبباياة، : انظببر. <عببن مرت ببة الاسببن َّلله شبباء اوا تعببالى علببى أقببل األحببوال
 .1/148، وصايا الترمذي، 4/18، وصايا الجامع، 8884، برقم 4/41

، وصببااَّلل األل بباني فببي 8411، بببرقم 4/416، والترمببذي، 1401 ، بببرقم8/11أبببو داود، (  2)
 .8161، وصايا الترمذي، برقم 1814صايا أبي داود، برقم 
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، وحمالده،  ورأى رسالول اَّلله  -اال الد اَّلله راال ع  تالر يصال ش فمجه
 ،أيها الهصلي اد   ت َجبا  )): ففال رسول اَّلله  ،وه ي ع ي النهش 

 .(1)(([طَ وَسل  ت ع  ]
وأبو  ،كنإ أه ش والنهش : قال عن عهد اَّلله بن مسعود  -د 
، ثم الص   ع ي  ،وعمر معه ،بكر ف ما ا سإ بدأت بالثنا  ع ي اَّلله

، َسببب)):  النهالالالش ، ثالالالم دعالالالوت لنفسالالالش، ففالالالال النهالالالش  ل  َسبببل  ت عَطبببَّلل 
((ت عَطَّلل  

(2). 
   ع الي النهالش وقد ذكر اإلمام ابن الفيم رحمه اَّلله تعالالي أن ل صال

 عند الدعا  ث ث مراتو: 
 .وبعد حمد اَّلله تعالي ،قهل الدعا  أن يص ش ع يه  :الهرت ة األولى
 .وفش أوسطه، وفش  تره فش أول الدعا ، أن يص ش ع يه  :الهرت ة الثانية

فالالالش أولالالاله، و تالالالره، ويجعالالالل  أن يصالالال ش ع يالالاله  :الهرت بببة الثالثبببة
 .(3)حااته متوسطة بينهما

 

                                                           

، ومببببا بببببين الهعقببببوفين عنببببد 8416، بببببرقم 4/416، والترمببببذي، 1804، بببببرقم 8/44النسببببائي، (  1)
ببببرقم ، وفبببي صبببايا الترمبببذي، 1811النسبببائي، وصبببااَّلل األل ببباني فبببي صبببايا النسبببائي، ببببرقم 

8164. 
، وحسبببنَّلل األل ببباني فبببي <حبببديث حسبببن صبببايا>: ، وقبببال498، ببببرقم 8/400الترمبببذي، (  2)

 .981، برقم 1/894م ناة الهصابيا، 
 .814، ص الء األفهام في فٍّل الصالة والسالم على ماهد نير األنام : انظر(  3)
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 :لدعاء في الرلاء والشدةا -8
جيَا من  َسرا   أه  يسبتَ )): قال رسول اَّلله  :قال عن أبش هرير  

دائدت والن رَ اوا لَّلل  عت  ناءت نَد ال ا ر الُدعاَء في الرا
ي نثت ((إت فل 

(1). 
مالالالن أحالالالو أن يسالالالتجيو اَّلله لالالاله عنالالالد الشالالالدائد، وهالالالش  :والمعنالالالي

ب الحادثالالة الشالالاقة، ف يكثالالر  لالالذي يأتالالذ الالالنفس،وهالالش الغالالم ا: والُكالالر 
ألن مالن شاليمة المال من أن  ؛الدعا  فش حالة الصحة والفالرا  والعافيالة

ويكالالالون دائالالالم الصالالال ة بالالاله، وي تجالالالج إليالالاله قهالالالل  ،ي جالالالأ إلالالالي اَّلله تعالالالالي
قالال اَّلله تعالالي فالش يالونس ع ياله الصال   والسال م حينمالا  ،(2)االضطرار

ينَ  َفَلبو   أَنابَّلل  َكباهَ ﴿: واسالتجاب لاله ،دعاه فأنجاه َسب  تات ه  بن  ال  بَث  * مت َلَل ت
َعث وهَ  مت ي    َلى َيو  َّللت َّللت نت  .(3)﴾فتي َبط 

 :ماله، أو ولده، أو نفسه وأال يدعو على أهله،  -8
 :فالالش الراالالل الالالذي لعالالن بعيالالره، ففالالال رسالالول اَّلله  عالالن االالابر 

فبال  ،انبزل عنبَّلل  )): قالال! أنا يالا رسالول اَّلله  :؟ قال((بعيَر    ن  من هذا الالعت ))
صا نا بهلعوٍه،   تدعوا علبى أنفسبنم، و  تبدعوا علبى أو دكبم، ت

ببوا مببن اوا سبباعًة ي سببهل  فيهببا عطبباء  و  تببدعوا علببى أمببوالنم،   توافق 

                                                           

َّلل الببذه ي، ، وصببااَّلل ووافقبب1/444، والابباكم، 8808، بببرقم 4/468أنر ببَّلل الترمببذي، (  1)
 .498األحاديث الصاياة، برقم : ، وانظر8/148وحسنَّلل األل اني في صايا الترمذي، 

 .9/884تافة األحوكي، : انظر(  2)
 .144 -148: سواة الصافات، اآليتاه(  3)
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))فيستجيا  لنم
(1). 

 :ُض صوته في الدعاء بين الملافتة والجهريلف   -4
َيبببًة ﴿: قالالالال اَّلله تعالالالالي  -أ ف  بببوا  َابان بببم  َتٍَّبببُرًعا َون  ع  بببُا اد  نابببَّلل   َ ي ات َّللت

ينَ  َتدت ع  ه   .(2)﴾ال 
يَفًة َود وَه ﴿: وقال سهحانه -إ َك َتٍَُّرعاً َونت ست باَك فتي َنف  ك ر اا َواك 

لتينَ  َغافت َن ال  و ت َواآلَصالت َو َ َتن ن م ت لت بتال غ د  َقو  َن ال  رت مت َجه   .(3)﴾ال 
فجعالل  ،فالش سالفر كنالا مال  النهالش  :قالال وعن أبش موسي  - ب

أيهببا النبباس اابعببوا علببى )): لنالالاس يجهالالرون بالالالتكهير، ففالالال النهالالش ا
 أصبببما و  غائ ببباً، َّللننبببم تبببدعوه سبببهيعاً [   تبببدعوه]َّللننبببم  ،أنفسبببنم

((قري بباً، وهببو معنببم
ألن  ؛والمعنالالي وهالالو معكالالم بع مالاله واط عالاله ،(4)

معيالالالة الع الالالم : معيالالالة عامالالالة ومعيالالالة تاهالالالة، فالعامالالالة: المعيالالالة معيتالالالان
ع الي عرشاله، كمالا ي يال  بج لاله، ويع الم مالا فالش وهو مستو   ،واالط ع

 .ال تخفي ع يه تافية ،نفوس عهاده
والتوفيال ، واإللهالام لعهالاده  دييمعية النصر، والتأ: والمعية الخاهة

 .الم منين

                                                           

 .8889، برقم 4/8884أنر َّلل مسلم، (  1)
 .44: سواة األعراف، اآلية(  2)
 .884: سواة األعراف، اآلية(  3)
 .، َّلل  ما بين الهعقوفين لفظ ال خااي8184، ومسلم بلفظَّلل، برقم 4884ال خااي، برقم (  4)
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 :يتضرا إلى ّللاه في دعائه -4
الالالر  : والخلالالالوع واالبتهالالالال، يفالالالال ،الالالالذل: اللالالالراعة ، ي ل  ع  الالالر  ُع ض 

 .(1)ابتهل :وتلرع إلي اَّلله  ،انواستك ،وذله  ،تل : ضراعةع 
َ ه َسببببباءت ﴿: قالالالالالال اَّلله تعالالالالالالي  -أ م  بتال  َناه  اءت  َفهََنبببببذ  بببببرا بببببم   َوالٍّا َلَعلاه 

وهَ  ع  ك  َ بباءَ  * َيَتٍَّببرا م  َفَلببو   َّللت وا  َوَلبببنتن َقَسبب   ق ل ببوب ه  ع  ببَنا َتٍَّببرا م  َبه س  ه 
َهل و َطاه  َما َكان وا  َيع  ي  م  ال ا  .(2)﴾هَ َوَزياَن َله 

ببرت ﴿: وقالالال سالالهحانه  -إ َ ا  َ ببر ت َوال   ال 
ببن م ل َهبباتت ببين م م ت ق ببل  َمببن ي َنج ت

ينَ  اكترت َن ال ا ن  َهبذت ت َلَنن وَننا مت َيًة لاإتن  أَنَجاَنا مت ف  وَنَّلل  َتٍَُّرعاً َون  ع   .(3)﴾َتد 
يَفةً ﴿: وقال تعالي - ب  َك َتٍَُّرعاً َونت ست باَك فتي َنف  ك ر اا  .(4)﴾َواك 
 :يلحُّ على ربه في دعائه - 6

لالحه أ :ولالزوم الموابهالة ع ياله، يفالال ،اإلقهال ع ي الشالش : اإللحاح
الالإ الناقالالة: السالالحاُب  : لالالحه الجمالاللألزمالالإ مكانهالالا، و: دام مطالالره، وألحه

ن، و الالر  وابالالو ع يالاله، وأقهالالل : لالالحه فالال ن ع الالي الشالالش ألالالزم مكانالاله وح 
 لجببببببببباللت ألظُبببببببببوا بيببببببببباكا ا)): يرفعالالالالالالالالاله وعالالالالالالالالالن أنالالالالالالالالالس  ،(5)ع يالالالالالالالالاله

                                                           

، والهعجببببم الوسببببيط، 940، والقبببباموس الهاببببيط، ص861الهصبببب اح الهنيببببر، ص: انظببببر( 1)
 .486، ومفردات ألفاظ غريا القرله لألصفهاني، ص480ص

 .48-48: سواة األنعام، اآليتاه( 2)
 .68 :سواة األنعام، اآلية( 3)
 .884: سواة األعراف، اآلية( 4)
، 448، والهصببب اح الهنيبببر، ص4/886النهايبببة فبببي غريبببا الابببديث  ببببن األثيبببر، : انظبببر(  5)

 .886والقاموس الهايط، ص



 آداب الدعاء وأماكن وأوقات اإلجابة: فصل الرابعال 

 

39 

((واإلكرام
(1). 

فالعهالالد يكثالالر مالالن الالالدعا ، ويكالالرره، وي الالح  ع الالي اَّلله بتكريالالر ربوبيتالاله 
وإلهيتالاله، وأسالالمائه وهالالفاته، وذلالالالك مالالن أعإالالم مالالالا يط الالو بالاله إاابالالالة 

الر بل يطيبل السبفر أشبعث أغ بر يهبد )):  (2) النهالش الدعا ، كما ذكر
دل ع الالالي وهالالالذا يالالال ،(3)الحالالالدي . ((يديبببَّلل َّلللبببى السبببهاء يبببا اإ ت يبببا اإ ت 

يستجاإ ألحدكم ما لم يعجبل، )) :ولهذا قال  ؛اإللحاح فش الدعا 
((ستجا ليقد دعوت فلم ي  : فيقول

(4). 
 :يتوسل إلى ّللاه تعالى بأنواا التوسل المشروعة - 1

 ،الفربالالالة، والطاعالالالة، ومالالالا يتوهالالالل بالالاله إلالالالي الشالالالش : لغالالالة :والوسالالالي ة
الل فال ن إلالي اَّلله تعالا: يفالال ،ويتفرب باله إلياله عمالل عمال ع : لي توسالي ع وسه

الل  فال ن إلالي اَّلله تعالالي بالعمالل: ويفالال ،ب باله إليالهتفره  ال ع  ،وس  س  الُل و   ،ي سح
 .(5)ب به إليهعمل عم ع تفرل : أي. ب إليهرغو وتفرل  :وتوسي ع  ،وتوس  ع 

 .(5)إليه

                                                           

 .8/118، وصااَّلل األل اني في صايا الترمذي، 8114-8118الترمذي، برقم (  1)

 .814-1/869 امع العلوم والانم  بن ا ا، : انظر(  2)

 .، وتقدم تخريجَّلل1814مسلم، برقم (  3)

 .8184، برقم 4/8894، ومسلم، 6848، برقم 11/148ال خااي مع الفتا، (  4)

، 1819، والقبباموس الهاببيط، ص4/104النهايببة فببي غريببا الاببديث  بببن األثيببر، : انظببر(  5)
 .668والهص اح الهنير، ص
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الال: الوسالالي ة: قالالال الراغالالو األهالالفهانش ل إلالالي الشالالش  برغهالالة، التوهل
نها م ؛مالالالن الوهالالالي ة وهالالالش أتالالالص   : عنالالالي الرغهالالالة، قالالالال تعالالالاليلتلالالالم 

ببيَلةَ ﴿ َوست َليببَّللت ال  َتغ ببوا  َّللت وحفيفالالة الوسالالي ة إلالالي اَّلله تعالالالي مراعالالا   ،(1)﴾َواب 
وهالالالش كالفربالالالة، ، ي مكالالالارم الشالالالريعةسالالالهي ه بالالالالع م، والعهالالالاد ، وتحالالالرل 

ُل   .(2)الراغو إلي اَّلله تعالي: والواسح
بببيَلةَ ﴿: ومعنالالالي قولالالاله تعالالالالي  َوست َليبببَّللت ال  َتغ بببوا  َّللت بالالالوا إليالالاله ي تفره أ ﴾َواب 

 .(3)والعمل بما يرضيه ،بطاعته
 :وأنواا التوسل المشروا ثالثة

الال :النددوا األول  أو ،ل فالالش الالالدعا  باسالالم مالالن أسالالما  اَّلله تعالالاليالتوسل
ال ههالالم إنالالش أسالالألك : ش دعائالالهفالالهالالفة مالالن هالالفاته، كالالأن يفالالول الالالداعش 

: يفالالول بأنالالك أنالالإ الالالرحمن الالالرحيم، ال طيالالض الخهيالالر، أن تعالالافينش، أو
 ؛وتغفالالر لالالش ،ألك برحمتالالك التالالش وسالالعإ كالالل شالالش  أن ترحمنالالشأسالال

ت ﴿: ولهذا قال تعالي ا َهاء  َووت و   بتَها  األَس  ع  َنى َفاد  س  ومالن دعالا   ،(4)﴾ال ا 
بي ﴿: س يمان ع يه الص   والس م ما قال اَّلله تعالي نت ع  زت َوَقباَل َاإ ت أَو 

َ  َعَلبيا  َعه  َهَتَك الاتتي أَن  ن َر نتع  َهبَل َصبالتًاا  أَه  أَش  َوَعَلبى َوالتبَديا َوأَه  أَع 
                                                           

 .84: سواة الهائدة، اآلية(  1)
 .011القرله، ص مفردات غريا ألفاظ(  2)
قاعببدة  ليلببة فببي التوسببل والوسببيلة ل ببي  اإلسببالم ابببن : ، وانظببر8/48تفسببير ابببن كثيببر، (  3)

 .146-0والتوسل أنواعَّلل وأحنامَّلل لل ي  األل اني، ص. 168-4تيهية، ص
 .108: سواة األعراف، اآلية(  4)
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ينَ  التات َِ الصا َ ادت َهتتَك فتي عت نتي بتَرح  ل  نت َرا   َوأَد   .(1)﴾َتر 
: سالم  راال ع يفالول عن أبيه أن رسالول  ،وعن عهد اَّلله بن بريد 

ال إلاله إال أنالإ، األحالد  ،نش أشالهد أنالك أنالإ اَّلله أال ههم إنش أسألك بال))
: ففالال :قالال ،((م ي د ولم يولد، ولم يكن له كفواع أحدالذي ل ،الصمد

لقببد سببهل اوا باسببهَّلل األعظببم الببذي َّللكا د عببي بببَّلل  ،الببذي نفسببي بيببد و))
إل بَّلل أعطى ((أ اإ، وَّللكا س 

باسهَّلل  لقد سهل  اوا )) :وفش رواية ،(2)
 .((األعظم

االسالاع وراالل  أناله كالان مال  رسالول اَّلله  وعن أنس بن مالك 
ال إلالاله إال أنالالإ  ،ال ههالالم إنالالش أسالالألك بالالأن لالالك الحمالالد)) :عالالايصالال ش ثالالم د

  ،يالالا حالالش بالالدي  السالالموات واألرض، يالالا ذا الجالال ل واإلكالالرام، المنالالان،
البذي َّللكا د عبي  ،لقد دعبا اوا باسبهَّلل العظبيم)): ففال النهش  ،((يا قيوم

إل بَّلل أعطى ((بَّلل أ اإ وَّللكا س 
(3). 

فإذا هالو  ،مسجدلادتل  وعن محجن بن األدرع أن رسول اَّلله 
                                                           

 .19: سواة النهل، اآلية(  1)
، بببببرقم 4/868، وأحهببببد، 8414، بببببرقم 4/414ذي، ، والترمبببب1494، بببببرقم 8/19أبببببو داود، (  2)

صببايا علببى شببرط : ، وقببال1/684، والابباكم، 8041، بببرقم 8/1861، وابببن ما ببَّلل، 88948
 .8/168ال يخين، ووافقَّلل الذه ي، وابن ح اه وصااَّلل األل اني في صايا الترمذي، 

لترمبببذي، ، وا8040، ببببرقم 8/1860، واببببن ما بببَّلل، 1494، ببببرقم 8/08أببببو داود بلفظبببَّلل، (  3)
، بببببببرقم ، 8/48، والنسببببببائي، 18611، بببببببرقم 8/188، وأحهببببببد، 8444، بببببببرقم 4/448

، ووافقببَّلل الببذه ي وهببو كهببا 1/488، والابباكم، (مببوااد)، 8808وصببااَّلل ابببن ح بباه، بببرقم 
 .1/819قا ، وصااَّلل األل اني في صايا النسائي، 
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ال ههم إنش أسألك يا )): يفولوهو برال قد قلي ه ته وهو يتشهد، 
ولالم يكالن لاله كفالواع  ،الذي لم ي د ولم يولد ،اَّلله الواحد األحد الصمد

ففالال رسالول اَّلله . ((إنك أنإ الغفور الالرحيم ،أن تغفر لش ذنوبش أحد،
 :((قد غفر لَّلل، قد غفر لَّلل، قد غفر لَّلل)) (1)ث ث مرات. 

دعوة كي النبوه َّللك دعبا وهبو )): قال رسول اَّلله : وعن سعد قال
لبَّلل َّلل  أنب  سب اانك َّللنبي كنب  مبن الظبالهين، َّلل  : في بطبن الابوت

((فإنَّلل لم يد  بها ا ل مسلم في شيء قط َّلل  استجاإ اوا لَّلل
(2). 

 التوسل إلي اَّلله تعالالي بعمالل  هالالح قالام باله الالداعش :النوا الثاني
ال ههالالم بإيمالالانش بالالك، أو محهتالالش لالالك، أو  :يفالالول المسالال م، كالالأن نفسالاله

 .اتهاعش لرسولك أن تغفر لش
، وإيمالالانش بالاله أن ال ههالالم إنالش أسالالألك بمحهتالالش لمحمالد  :أو يفالول
ذا بالالال، فيالاله  عمالال ع هالالالحاع  ومالالن ذلالالك أن يالالذكر الالالداعش ،تفالالرج عنالالش

رضالالاه ع الالي كالالل شالالش ،  هتوفالاله مالالن اَّلله سالالهحانه، وتفالالواه إيالالاه، وإيثالالار
ليكالون أراالي  ؛ل باله إلالي اَّلله فالش دعائالهه له ال شأنه، ثم يتوسه وطاعت

 .لفهوله وإاابته
                                                           

، 904داود، بببرقم ، وأبببو 1881، بببرقم 8/48، والنسببائي، 10914، بببرقم 4/880أحهببد، (  1)
 .1/104، وصايا أبي داود، 1/808وصااَّلل األل اني في صايا النسائي، 

، والابببباكم وصببببااَّلل 1468، بببببرقم 1/118، وأحهببببد، 8484، بببببرقم 4/489الترمببببذي، (  2)
، <وهببو كهببا قببا >: 06، قببال األانببؤوط فببي تخريجببَّلل للنلببم، ص1/484ووافقببَّلل الببذه ي، 

 .8/160ايا الترمذي، وحسنَّلل ابن حجر، وصااَّلل األل اني في ص
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ناَنبا ﴿: ويدل ع ي مشروعية ذلالك قولاله تعالالي ول بوَه َاباَنبا َّللت يَن َيق  الابذت
َنا َعَذاَإ النااات  ن وَبَنا َوقت ر  َلَنا ك 

فت  .(1)﴾لَمناا َفاغ 
َهببا أَنزَ ﴿: وقولالاله تعالالالي َنببا َمببَع َاباَنببا لَمناببا بت ت    ببوَل َفاك  س  َنببا الرا َلبب   َواتاَ ع 

ينَ  دت اهت  .(2)﴾ال ا
فالالإن كالال ع مالالنهم ذكالالر  ؛مالالا تلالالمنته قصالالة أهالالحاب الغالالار ومالالن ذلالالك

عم ع هالالحاع تفالرب باله إلالي اَّلله ابتغالا  واهاله سالهحانه، فتوسالل بعم اله 
 .(3)فاستجاب اَّلله له ،الصالح

 :ا  الرال الصالح الحش الحاضرل إلي اَّلله تعالي بدعالتوسل  :النوا الثالث
باله مصاليهة كهيالر ، ويع الم  كأن يف  المس م فش ضي  شديد، أو تحلل 

و أن يأتالذ بسالهو حالمن نفسه التفريط فش انو اَّلله تهارك وتعالالي، في
والتفالوى،  ،قوي إلي اَّلله تعالي، فيالذهو إلالي راالل يعتفالد فياله الصال ح

يدعو له ربه، ليفالرج  فيط و منه أن ،بالكتاب والسنة أو الفلل والع م
: قالال ما رواه أنالس بالن مالالك  ومن ذلك. عنه كربه، ويزيل عنه همه

يخطو فش يوم  ، فهينما النهش ن ٌة ع ي عهد النهش أهابإ الناس س  
ه الالك المالالال واالالاع العيالالال ! يالالا رسالالول اَّلله  :قالالام أعرابالالش ففالالال ،الجمعالالة

 ،((، اللاهم أغثنا، اللاهم أغثنبااللاهم أغثنا)): فرف  يديه ثم قال. فادع اَّلله لنا
، فوالالذي نفسالش بيالدهز  وما نرى فالش السالما  ق   مالا وضالعها حتالي ثالار  ،عالةع

                                                           

 .16: سواة لل عهراه، اآلية(  1)
 .48: سواة لل عهراه، اآلية(  2)
 .8148، برقم 4/8899، ومسلم، 8814، برقم 4/81أنر َّلل ال خااي (  3)
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السالالحاب أمثالالال الجهالالال، ثالالم لالالم ينالالزل مالالن منهالالره حتالالي رأيالالإ المطالالر 
، فمطرنالالا يومنالالا ذلالالك، ومالالن الغالالد، وبعالالد الغالالد، يتحالالادر عالالن لحيتالاله 

قالال غيالره  أو ،بالشوالذي ي يه، حتي الجمعة األترى، وقام ذلك األعرا
، تهدم الهنا ، وغرب المال، فادع :ففال لنالا، فرفال  يدياله  اَّلله  يا رسول اَّلله
فمالالالا يشالالالير بيالالالده إلالالالي ناحيالالالة مالالالن  ،((اللاهبببم حوالينبببا و  علينبببا)): ففالالالال

مثالالل الجوبالالة، وسالالال الالالوادي  وهالالارت المدينالالة ،السالالحاب إال انفراالالإ
ث با جولم يج ،قنا  شهراع  ((لجودأحد من ناحية إال حده

(1). 
أن يالدعو ألماله بالهدايالة  ل نهالش  بالش هريالر  أسال ال  ومن ذلك

 .(2)فهداها اَّلله تعالي ،إلي اإلس م، فدعا لها 
كالان يط الو مالن العهالاس عالم  ومن ذلالك أن عمالر بالن الخطالاب 

 .(3)فيغيثهم سهحانه ،أن يغيثهم أن يدعو لهم اَّلله  النهش 
ي علبينم أويبس ببن عبامر يبهت)): لعمالر  ومن ذلك قول النهش 

  َّلل ،مع أمداد أهل اليهن من مراد ثم من قره، كاه بَّلل برص ف برأ منبَّلل
مورببع داهببم، لببَّلل والببدة هببو بهببا بببر، لببو أقسببم علببى اوا ألبببر ، فببإه 

((استطع  أه يستغفر لك فافعل
(4). 

                                                           

 .091، برقم 8/618، ومسلم، 988، برقم 1/884أنر َّلل ال خااي، (  1)
 .، ويهتي تخريجَّلل8491، برقم 4/1989مسلم، (  2)
كتاإ ا ستسقاء باإ سؤال الناس اإلمبام ا ستسبقاء َّللكا  8/494ال خااي مع الفتا، : ظران(  3)

 .1880قاطوا، حديث اقم 
 .8448، برقم 4/1960أنر َّلل مسلم (  4)
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 :االعتراف بالذنب والنعمة حال الدعاء - 0
سالالالتغفار أن سالالاليد اال: قالالالال عالالالن النهالالالش  عالالالن شالالالداد بالالالن أوس 

اللاهببم أنبب  ابببي،   َّلللببَّلل َّلل  أنبب ، نلقتنببي وأنببا ع ببدِ، وأنببا )): تفالالول
أعوك بك من شر مبا صبنع ، أببوء  ،على عهدِ ووعدِ ما استطع 

، وأببوء ببذن ي، فباغفر لبي فإنبَّلل   يغفبر البذنوإ َّلل  لك بنعهتك علبيا 
 مبن يومبَّلل ق بل أه ومن قالها من النهباا موقنباً بهبا فهبات)): قال ،((أن 

ومببن قالهببا مببن الليببل وهببو مببوقن بهببا  ،فهببو مببن أهببل الجنببة ،يهسببي
((فهات ق ل أه يص ا، فهو من أهل الجنة

(1). 
 :عدم تكلف السجع في الدعاء - 9

ث النالالاس كالالل امعالالة مالالر ، فالالإن أبيالالإ حالالدل : عالالن ابالالن عهالالاس قالالال
فمالالرتين، فالالإن أبيالالإ فالالث ث مالالرار، وال تمالالل النالالاس هالالذا الفالالر ن، وال 

ع الاليهم  فالالتفصل  ،هالالم فالالش حالالدي  مالالن حالالديثهمألفينالالك تالالأتش الفالالوم و
 ،هم، ولكالن أنصالإ فالإذا أمالروك فحالدثهمفتفط  ع يهم حالديثهم فالتم ل 

وهم يشتهونه، فانإر السج  من الدعا  فااتنهه، فإنش عهالدت رسالول 
يعنالالالش ال يفع الالالون إال ذلالالالك  –ال ذلالالالك إوأهالالالحابه ال يفع الالالون  اَّلله 

 .(2)– االاتناب
                                                           

، والنسبببائي، 8898، ببببرقم 4/461، والترمبببذي، 6886، ببببرقم 148، و1/144ال خبببااي، (  1)
، 4/188، وأحهببد، 4488نع، بببرقم ، فببي ا سببتعاكة ببباإ ا سببتعاكة مببن شببر مببا صبب0/819

 .88818برقم 
 .6881، برقم 1/191ال خااي (  2)



 شروط الدعاء وموانع اإلجابة: فصل الثالثال 

 

46 

 :الدعاء ثالثا   - 18
كالالان يصالال ش عنالالد الهيالالإ،  أن النهالالش   بالالن مسالالعود عالالن عهالالد اَّلله 

أيكم يجالش  : إذ قال بعلهم لهع  ؛وأبو اهل وأهحاٌب له ا وس
بسالال  االالزور بنالالش فالال ن فيلالالعه ع الالي بهالالر محمالالد إذا سالالجد، فانهعالال  

وضعه ع ي بهره  شفي الفوم فجا  به، فنإر حتي إذا سجد النهش أ
فجع الالوا  :قالالال ،ش منعالالةبالالين كتفيالاله، وأنالالا أنإالالر ال أغنالالش شالاليئاع لالالو كالالان لالال

سالالالااد ال  ويميالالالل بعلالالالهم ع الالالي بعالالال ، ورسالالالول اَّلله  ،يلالالالحكون
فطرحتاله عالن بهالره، فرفال  رأساله ثالم  ،سه، حتالي اا تاله فاطمالةأيرف  ر
 ،فش  ع يهم إذ دعالا ع اليهم. ث ث مرات ((اللاهم عليك بقريش)): قال
: ثالالم سالالمي ،وكالالانوا يالالرون أن الالالدعو  فالالش ذلالالك اله الالد مسالالتجابة: قالالال

بي  هبل، وعليبك بعت بة ببن ابيعبة، وشبي ة ببن ابيعبة، ههم عليك بباللا ))
وعد السالاب  . ((والوليد بن عت ة، وأمية بن نلَ، وعق ة بن أبي معيط

رسول اَّلله  دل لفد رأيإ الذين ع   ،فوالذي نفسش بيده: قال ،ف م نحفإه
 (1)ق يو بدر. هرعي فش الف يو. 

 :استقبال القبلة - 11
إلالالالي هالالالذا المصالالال ي  تالالالرج النهالالالش : د قالالالالعالالالن عهالالالد اَّلله بالالالن زيالالال

                                                           

، فببي كتبباإ الورببوء ببباإ َّللكا ألقببي علببى مهببر الهصببلي  يفببة لببم 1/14أنر ببَّلل ال خببااي (  1)
 ، كتباإ الجهباد والسبير بباإ مبا لقبي الن بي 8/1410، ومسبلم، 848تفسد صالتَّلل، ببرقم 

 .1194اقم من أكى اله ركين والهنافقين، حديث 
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 .(1)وق و ردا ه ،فدعا واستسفي، ثم استفهل الفه ة ،يستسفش
 :رفع األيدي في الدعاء - 18

يالإ أثالم رفال  يدياله، ور دعا النهش : قال أبو موسي األشعري 
 .(2)بياض إبطيه

اللاهبم َّللنبي أببرأ َّللليبك )): وقالال ،يدياله رفال  النهالش  :وقال ابن عمر
((نالدمها صنع 

(3). 
 .(4)رف  يديه حتي رأيإ بياض إبطيه وعن أنس أن النهش 

َّلله ابنم ت ااِ وتعبالى )): قال رسول اَّلله : قال وعن س مان 
((يستاي من ع د  َّللكا افع يديَّلل َّللليَّلل أه يردهها صفراً  حييٌّ كريم،

(5). 
 :(6)الوضوء ابل الدعاء إن تيسر - 18

من حنين بع  أبا عامر  لما فر  النهش : قال عن أبش موسي 
وهالزم  ،ففتالل دريالد ،ع ي ايش إلالي أوطالاس، ف فالش دريالد بالن الصالمة

                                                           

 .في كتاإ الدعوات باإ الدعاء مستق ل الق لة 6848، برقم 1/99أنر َّلل ال خااي بلفظ (  1)
 .6841، كتاإ الدعوات باإ افع األيدي في الدعاء، ق ل اقم 1/190ال خااي (  2)
 .6841، كتاإ الدعوات باإ افع األيدي في الدعاء، ق ل اقم 1/190ال خااي (  3)
 .6841، كتاإ الدعوات باإ افع األيدي في الدعاء، ق ل اقم 1/190ال خااي، (  4)
، وغيرههبببا وقبببال اببببن 8446، ببببرقم 4/441، والترمبببذي، 1400، ببببرقم 8/10أببببو داود، (  5)

 .8/119، وصااَّلل األل اني في صايا الترمذي، <سند   يد>: حجر
يانببَّلل وعلببى هببذا يببذكر اوا علببى كببل أح وقببد كبباه الن ببي . الورببوء ق ببل الببدعاء مسببتاا(  6)

 .فالدعاء  ائز للجنا، لننَّلل   يقرأ شيإاً من القرله حتى يغتسل
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ش  أبو عامر فش وبعثنش م  أبش عامر فُرمح : ال أبو موسيق. اَّلله أهحابه
 : ليالاله، فف الالإإفانتهيالالإ  ،ثهتالاله فالالش ركهتالالهأمالالاه اشالالمشه بسالالهم فر ،ركهتالاله

ش الالالذي ذاك قالالات : يالالا عالالم مالالن رمالالاك؟ فأشالالار إلالالي أبالالش موسالالي ففالالال
فاتهعتاله واع الإ أقالول  ،رمانش، ففصدت له ف حفتاله، ف مالا ر نالش ولهالي

اتت فنا ضربتين بالساليض ففت تاله، ثالم ف ،أال تستحش أال تثهإ فكض :له
فنزعتاله  ،فالانزع هالذا السالهم: قالال ،قتالل اَّلله هالاحهك: ق إ ألبالش عالامر

الال   إلالالي رسالالول اَّلله ! يالالا ابالالن أتالالش : فنالالزا منالاله المالالا  ففالالال ُه فأقرئالال انط ح
الالالش السالالال م، وقالالالل لالالاله : قالالالال. اسالالالتغفر لالالالش :يفالالالول لالالالك أبالالالو عالالالامر: منلح

فمكال  يساليراع ثالم مالات، فراعالإ  ،واستعم نش أبالو عالامر ع الي النالاس
ل   فدت إ ع ي النهش  م  وع يه فراش قد أثالر  ،فش بيته ع ي سرير ُمر 

 ،فأتهرتالاله بخهرنالالا وتهالالر أبالالش عالالامر ،رمالالال السالالرير فالالش بهالالره وانهالاله
بمالا   فتوضالأ  اسالتغفر لالش، فالدعا رسالول اَّلله : قالل لاله: قال: وق إ له

ورأيالإ بيالاض  ،((اللاهم اغفر لع يد أببي عبامر)): ثم رف  يديه ففال ،منه
اللاهم ا علَّلل يوم القيامة فوه كثير من نلقك، أو من )): ثم قال ،إبطيه
، فاستغفر، ففال: فف إ ،((الناس اللاهم اغفبر لع بد )): ولش يا رسول اَّلله
د   ،قيس كن َّلل اوا ابن ((الً كريهاً نَ وأدنلَّلل يوم القيامة م 

(1). 
 

                                                           

الفببتا، : ، وانظببر8460، بببرقم 4/1948، ومسببلم 4888، بببرقم 4/181أنر ببَّلل ال خببااي، (  1)
 .، فهناِ فوائد0/48
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 :البكاء في الدعاء من لشية ّللاه تعالى -14
فالالالش  تالالال  قالالالول اَّلله  أن النهالالالش  ^عالالالن عهالالالد اَّلله بالالالن عمالالالرو 

نابببَّلل  ﴿: إبالالالراهيم بببي َفإت َعنت بببَن الناببباست َفَهبببن َت ت يبببًرا م ت َن َكثت بببَلل  بببنا أَر  ناه  َاإ ت َّللت
ببي ن ت ببم  ﴿ :عيسالالي وقالالول ،(1)﴾مت ببر  َله 

فت ه َتغ  َِ َوَّللت َ بباد  م  عت ناه  م  َفببإت ب ه  ه ت َعببذ ت َّللت
بيم   يز  ال َانت َعزت ناَك أَنَ  ال   ،اللاهبم أمتبي أمتبي)): فرفال  يدياله وقالال ،(2)﴾َفإت

 –وابك أعلبم  –اكها َّلللى ماهد  ،يا   ريل)): ففال اَّلله  ،((وبنى
 م فسالالأله، فالالأتهره فأتالالاه اهريالالل ع يالاله الصالال   والسالال فسببلَّلل مببا ي نيببك 

اكهببا َّلللببى  ،يببا   ريبل: وهالالو أع الالم، ففالال اَّلله . بمالالا قالال رسالول اَّلله 
 .(3)((ِؤو  نسو ،َّللنا سنرريك في أمتك: ماهد فقل

 :إرهار االفتقار إلى ّللاه تعالى، والشكوى إليه -14
َي الٍُّببُر ﴿: قالالال اَّلله تعالالالي ببنت ك  َنبباَدى َاباببَّلل  أَن تببي َمسا َوأَنببَ  َوأَُيببوَإ َّللت
ينَ  هت احت َحم  الرا  .(4)﴾أَا 

ببببر  ﴿: ومالالالالن ذلالالالالك دعالالالالا  زكريالالالالا ًدا َوأَنببببَ  َني  ي َفببببر 
نت َاإ ت   َتببببَذا 

ثتينَ  َواات  .(5)﴾ال 
ببن ﴿: ودعالالا  إبالالراهيم ع يالاله الصالال   والسالال م ببَنن   مت ن تببي أَس  باَنببا َّللت اا

                                                           

 .86: سواة َّللبراهيم، اآلية(  1)
 .110: سواة الهائدة، اآلية(  2)
 .888ألمتَّلل وبنائَّلل شفقة عليهم، برقم  يهاه باإ دعاء الن ي ، كتاإ اإل1/191مسلم، (  3)
 .08: سواة األن ياء، اآلية(  4)
 .09: سواة األن ياء، اآلية(  5)
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مت َابا  َابببرا ه  بببَك ال  تت نبببَد َبي  ٍ  عت ي َزا  بببرت كت بببَواٍد َغي  بببي بت ياتت ا ت بببالََة ك  بببوا  الصا يه  َنبببا لتي قت
ببم   ببَن الثاَهببَراتت َلَعلاه  ببم م ت ه  ق  ز  م  َواا  هت َلببي  ي َّللت ببوت ببَن النابباست َته  ببَدًة م ت إت َعببل  أَف  َفا  

وهَ  ن ر   .(1)﴾َي  
 :يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا ل يره -16

كان إذا ذكر أحالداع فالدعا لاله  أن رسول اَّلله  عن أُبشل بن كعو 
وابالالالن  لالالالم يهالالالدأ بنفسالالاله، كدعائالالاله ألنالالالس، وثهالالالإ أنالالاله . (2)بالالالدأ بنفسالالاله

عهاس، وأملح إسماعيل 
(3). 

 :ي الدعاءفال يعتدي  -11
: سالالمعنش أبالالش وأنالالا أقالالول: قالالال عالالن ابالالن سالالعد بالالن أبالالش وقالالاص 

ال ههم إنش أسألك الجنالة ونعيمهالا، وبهجتهالا، وكالذا وكالذا، وأعالوذ بالك 
إنالش سالمعإ : نشيا ب: ففال ،من النار وس س ها وأغ لها، وكذا وكذا

فإيالالاك أن  ،((سببينوه قببوم يعتببدوه فببي الببدعاء)): يفالالول رسالالول اَّلله 
وإن أُعذت من النالار  تكون منهم، إن أُعطيإ الجنة أُعطيتها وما فيها،

 .(4)أُعذت منها وما فيها من الشر
                                                           

 .81: سواة َّللبراهيم، اآلية(  1)
، وحسبنَّلل <حبديث حسبن غريبا صبايا>: ، وقبال8984، ببرقم 4/468أنر َّلل الترمبذي، (  2)

 .4/114جَّلل لجامع األصول، ال ي  ع د القادا األاناؤوط في تخري
، وتافبببة 1/810، وفبببتا ال بببااي، 14/144شبببرح النبببووي علبببى صبببايا مسبببلم، : انظبببر(  3)

 .9/880األحوكي شرح سنن الترمذي، 
، وحسببنَّلل 8464، بببرقم 8/810صببايا الجببامع، : انظببر، و1408، بببرقم 8/11أبببو داود، (  4)

 .1/811األل اني في صايا أبي داود، 
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ال ههالم إنالش : وعن أبش نعامة أن عهد اَّلله بن مغفالل سالم  ابناله يفالول
: أي بنالالش :يمالين الجنالالة إذا دت تهالا، ففالالالأسالألك الفصالالر األبالي  عالالن 

: يفالول نش سالمعإ رسالول اَّلله إف ،ذ به من النارسل اَّلله الجنة، وتعوه 
((سينوه في هذ  األمة قوم يعتدوه في الطهوا والدعاء))

(1). 
 :التوبة ورد المرالم -10

أيهببا النبباس َّلله اوا )): قالالال رسالالول اَّلله : قالالال عالالن أبالالش هريالالر  
 ،أمبر الهبؤمنين بهبا أمبر ببَّلل الهرسبلين ق بل َّلل  َي  باً، وَّلله اوا َي ا   ي

َهببا ﴿: فقببال ن تببي بت َهل ببوا َصببالتًاا َّللت َ بباتت َواع  ببَن الطاي ت ببل  ك ل ببوا مت َيببا أَُيَهببا الُرس 
ببيمث  َهل ببوَه َعلت َ بباتت َمببا ﴿ :وقببال ،(2)﴾َتع  ََي ت ببن  يَن لَمن ببوا  ك ل ببوا  مت َيببا أَُيَهببا الاببذت

َناك م   أشعث أغ ر، يهد يديَّلل َّلللبى  ،يل السفرطثم ككر الر ل ي ،(3)﴾َاَزق 
وم بببربَّلل حبببرام، ومل سبببَّلل  يبببا اإ، يبببا اإ، ومطعهبببَّلل حبببرام، :السبببهاء

َي بالارام ((ى ي ستجاإ  لذلكنا هف ،حرام، وغ ذت
(4). 

 :يدعو لوالديه مع نفسه -19
َهبةت ﴿: قال اَّلله تعالي ح  بَن الرا

ت مت َها َ َناَح الُذل  ف  َله  فت إ ت َوان  َوق بل اا
يًرا َهببا َكَهببا َاباَيببانتي َصببغت ه  َحه  عالالن إبالالراهيم إتهالالاراع وقالالال تعالالالي  ،(5)﴾اا 

                                                           

، وَّللاواء 1/81، وصببببااَّلل األل بببباني فببببي صببببايا أبببببي داود، 96، بببببرقم 1/84أبببببو داود، (  1)
 .1408، برقم 4/01، وأنر َّلل أحهد، 148، برقم 1/111الغليل، 

 .41: سواة الهؤمنوه، اآلية(  2)
 .118: سواة ال قرة، اآلية(  3)
 .1814، برقم 8/188مسلم، (  4)
 .84: سواة اإلسراء، اآلية(  5)
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بوم  ﴿: ع يه الص   والس م َم َيق  يَن َيبو  نت مت بؤ  ه  ر  لتي َولتَوالتبَديا َولتل 
فت َاباَنا اغ 

َساإ    .(1)﴾ال ات
ببر  ﴿: عالن نالالوح ع ياله الصالال   والسال م اع وقالال تعالالي إتهالالار

فت  َاإ ت اغ 
دت  َنباتت َو  َتبزت مت ؤ  يَن َوال ه  نت مت بؤ  ه  ًنبا َولتل  مت ؤ  بَي م  تت لتي َولتَوالتَديا َولتَهن َدَنَل َبي 

يَن َّللت َ   .(2)﴾َتَ اًاا الظاالتهت
 :يدعو للمؤمنين والمؤمنات مع نفسه - 88

َناتت ﴿: قال اَّلله تعالي مت ؤ  يَن َوال ه  نت مت ؤ  ه  َك َولتل  ر  لتَذن ت
فت َتغ   .(3)﴾َواس 

 :يسأل إال ّللاه وحده ال - 81
يببا )): ففالالال كنالالإ ت الالض رسالالول اَّلله : قالالال ^عالالن ابالالن عهالالاس 

احفبببظ اوا يافظبببك، احفبببظ اوا تجبببد  : غبببالم َّللنبببي أعلهبببك كلهبببات
، واعلبم أه هتجاهك، َّللكا س ، وَّللكا استعن  فاسبتعن بباوا ل  فاسهل اوا

ب ببيء قببد مببة لببو ا تهعبب  علببى أه ينفعببوِ ب ببيء لببم ينفعببوِ َّلل  األ
كت ببَّلل اوا لببك، وَّلله ا تهعببوا علببى أه يٍّببروِ ب ببيء لببم يٍّببروِ َّلل  

((و ف  الصاَ ،ء قد كت َّلل اوا عليك، افع  األقالميب 
(4). 

                                                           

 .41: سواة َّللبراهيم، اآلية(  1)
 .80: سواة نوح، اآلية(  2)
 .19: سواة ماهد، اآلية(  3)
، ببرقم 1/898، وأحهبد، <حسبن صبايا>: ، وقبال8416، برقم 4/661أنر َّلل الترمذي، (  4)

 .8/889، وصااَّلل األل اني في صايا الترمذي، 8088



 آداب الدعاء وأماكن وأوقات اإلجابة: فصل الرابعال 

 

53 

 أواات وأحوال وأوضاا اإلجابة: المبحث الثاني
 :ليلة القدر - 1

ات ﴿: قالالال اَّلله تعالالالي َقببد  َلببةت ال  ببي َلي  َنببا   فت ناببا أَنَزل  َلببة  َوَمببا أَد   *َّللت َِ َمببا َلي  َاا
ات  َقبد  رٍ  *ال  َت َشبه  بب بن  أَل  ببرث م ت ات َني  َقبد  َلببة  ال  يَهببا  *َلي  ل  ال َهالئتَنبة  َوالببُروح  فت َتَنببزا

رٍ  ت أَم  ن ك ل  م م ت هت َاب تهت ك  إت رت  *بت َفج  َلعت ال  َي َحتاى َمط   .(1)﴾َسالمث هت
يالإ إن ع مالإ أي أأر! يا رسول اَّلله : ق إ: قالإ ’وعن عائشة 
اللاهببم َّللنببك عفببو كببريم : قببولي)): مالالا أقالالول فيهالالا؟ قالالال. لي الالة  لي الالة الفالالدر

((تاا العفو فاعَ عني
(2). 

 :دبر الصلوات المكتوبات - 8
أي الالالدعا  ! قيالالل يالالا رسالالول اَّلله : قالالال عالالن أبالالش أمامالالة الهالالاه ش 

(( وف الليل اآلنر، ودبر الصلوات الهنتوبات)): أسم ؟ قال
(3). 

 :جوف الليل اآللر - 8
أقبرإ مبا )) :يفول أنه سم  رسول اَّلله  وعن عمرو بن عهسة 

                                                           

 .4-1: سواة القدا، اآليات(  1)
، وأحهبد، 8048، ببرقم 8/1864َّلل، ، وصااَّلل، وابن ما ب8418، برقم 4/484الترمذي، (  2)

، وصببايا ابببن 8/118، وصببااَّلل األل بباني فببي صببايا الترمببذي، 84804، بببرقم 6/108
 .1/640م ناة الهصابيا بتاقي  ال ي  األل اني، : ، وانظر8/880ما َّلل، 

، 4/148، وحسنَّلل ولَّلل شبواهد انظرهبا فبي  بامع األصبول، 8499، برقم 4/486الترمذي، (  3)
 .8/160ي صايا سنن الترمذي، وحسنَّلل األل اني ف
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ينوه الرإ من الع د في  وف الليل اآلنر، فإه استطع  أه تنوه 
((مهن يذكر اوا في تلك الساعة فنن

(1). 
ينبببزل ابنبببا ت بببااِ )): قالالالال أن رسالالالول اَّلله  وعالالالن أبالالالش هريالالالر  

 ،ث الليببل اآلنببروتعببالى كببل ليلببة َّلللببى السببهاء الببدنيا، حببين ي قببى ثلبب
من يدعوني فهستجيا لَّلل، من يسهلني فهعطيَّلل، من يسبتغفرني  :فيقول

((فهغفر لَّلل
(2). 

تفببتا أبببواإ )): قالالال وعالالن عثمالالان بالالن أبالالش العالالاص عالالن النهالالش 
سبتجاإ لبَّلل، هبل مبن هل مبن داٍ  في  : السهاء نصَ الليل فينادي مناد

دعو رج عنببَّلل، فببال ي قببى مسببلم يببي َفببي عطببى، هببل مببن منببروإ فَ سببائل فَ 
بببببدعوة َّلل  اسببببتجاإ اوا تعببببالى لببببَّلل، َّلل  زانيببببة تسببببعى بفر هببببا، أو 

((ع اااً 
(3). 

بيالً ﴿: وقد مالدح اَّلله المسالتغفرين باألسالحار ففالال  بَن  َكبان وا َقلت م ت

                                                           

، وصبببااَّلل، وهبببو كهبببا قبببال، وأنر بببَّلل اببببن نزيهبببة فبببي 8419، ببببرقم 4/469الترمبببذي، (  1)
 بامع : انظبر. ، وصبااَّلل 816/ 4، والاباكم، 418، والنسبائي، ببرقم 868صاياَّلل، ببرقم 

 .8/118، وصااَّلل األل اني في صايا الترمذي، 4/144األصول، 
اوايبببات مسبببلم : ، وانظبببر140، ببببرقم 1/481ومسبببلم،  ،1144، ببببرقم 8/49ال خبببااي، (  2)

4/481-488. 
، وصببباا َّللسبببناد  ال بببي  األل ببباني فبببي 144/ 8أنر بببَّلل الط رانبببي فبببي الهعجبببم األوسبببط، (  3)

، 8/41، وصبببايا الجبببامع الصبببغير، 1818، ببببرقم 8/186سلسبببلة األحاديبببث الصببباياة، 
اا. 8960برقم  ن َري  القوة والجبا  ومثلهبا هو الذي يهنذ أموال الناس بال اَل ع :والع ا

 .8/186الهر ع الساب ، : الٍّرائا وهي الهنوس، انظر
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وهَ  َجع  لت َما َيه  وهَ  * اللاي  ر 
فت َتغ  م  َيس  َااات ه   .(1)﴾َوبتاألَس 

 :بين األذان واإلاامة - 4
بين  الدعاء   يرد  )) :قال رسول اَّلله : قال عن أنس بن مالك 
((األكاه واإلقامة فادعوا

(2). 
 :عند النداء للصلوات المكتوبات - 4

 وثنتباه   تبرداه، أ)): قالال رسالول اَّلله : عن سالهل بالن سالعد قالال
الببدعاء عنببد النببداء، وعنببد ال ببهس حببين يلاببم بعٍّببهم : قلهببا تببرداه

((بعٍّاً 
(3). 
 :عند إاامة الصالة - 6

سباعتاه   ت بَرُد علبى دا  )): قال رسول اَّلله : قال وعن سهل 
((وفي الصَ في س يل اوا  ،حين تقام الصالة: دعوتَّلل

(4). 
                                                           

 .11: سواة لل عهراه، اآلية: وانظر. 10 -11: سواة الذاايات، اآليتاه(  1)
، بببببرقم 1/144، وأبببببو داود، 8494، و818، بببببرقم 4/411، و1/414أنر ببببَّلل الترمببببذي، (  2)

، وصبببببااَّلل األل ببببباني فبببببي 18404، و18888، ببببببرقم 8/884، و8/144، وأحهبببببد، 481
، وصبببببايا الجبببببامع، 1/861، 844، وَّللاواء الغليبببببل، ببببببرقم 8/104صبببببايا الترمبببببذي، 

8/148. 
، وفببي 8/408، وصببااَّلل األل بباني فببي صببايا أبببي داود، 8448، بببرقم 8/81أبببو داود، (  3)

حبببديث حسبببن >: ، وقبببال الابببافظ اببببن حجبببر1/811والبببداامي، . اوايبببة لبببَّلل ووقببب  الهطبببر

 .، وانظر ما بعد 1/811انظر تخريجَّلل في الداامي، ، و<صايا
، وصبااَّلل 1148، وهبو عنبد اببن ح باه، ببرقم 891، ببرقم (مبوااد)ابن ح اه في صاياَّلل (  4)

= 
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 :عند نزول ال يث وتحت المطر - 1
أو  ،اهثنتباه   تبرد  )): قالال رسالول اَّلله : عن سالهل بالن سالعد قالال

ن يلاببم بعٍّببهم الببدعاء عنببد النببداء، وعنببد ال ببهس حببي: اههببا تببرد  قلا 
وفش الحدي  من طري  موسي عن رزب عالن أبالش حالازم عالن  ،((بعٍّاً 

وتابببب  )): ولفالالالالظ الحالالالالاكم ،((ووقبببب  الهطببببر)): سالالالالهل بالالالالن سالالالالعد بالالالاله
((الهطر

(1). 
 :عند زحف الصفوف في سبيل ّللاه  - 0

اه، ثنتباه   تبرد  )): قالال رسالول اَّلله : قالال عن سهل بالن سالعد 
نبداء، وعنبد ال بهس حبين يلابم يعٍّبهم البدعاء عنبد ال: اهها تبرد  قلا  أو

((بعٍّاً 
(2). 
 :ساعة من كل ليلة - 9

َّلله فببي الليببل )): يفالالول سالالمعإ رسالالول اَّلله  :قالالال عالالن االالابر 
 ،لساعة،   يوافقها ا ل مسلم يسهل اوا نيراً من أمر الدنيا واآلنبرة

                                                                                                                                                    

 .868، واقم 846برقم  1/186ال ي  ناصر األل اني في صايا الترغيا والترهيا، 
األل بباني فببي سلسببلة ، وحسببنَّلل ال ببي  ناصببر الببدين 8448، بببرقم 8/81أنر ببَّلل أبببو داود، (  1)

، وصبااَّلل 114/ 8، وأنر بَّلل الاباكم، 444-8/448، 1469األحاديث الصباياة، ببرقم 
 .8/114ووافقَّلل الذه ي 

، وصببااَّلل األل بباني فببي صببايا أبببي 1/811، والببداامي، 8448، بببرقم 8/81أبببو داود، (  2)
 .، وقد تقدم8/808داود، 
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((َّلل  أعطا  َّلليا ، وكلك كل ليلة
(1). 

 :ساعة من ساعات يوم الجمعة - 18
فيبَّلل )): ذكالر يالوم الجمعالة ففالال أن رسالول اَّلله  أبش هريالر  عن 

ساعة   يوافقهبا ع بد مسبلم، وهبو قبائم يصبلي يسبهل اوا تعبالى شبيإاً 
 .(2)وأشار بيده يف  ها ،((َّلل  أعطا  َّلليا 

َّلله فببي الجهعببة لسبباعة   )): قالالال أن النهالالش  وعالالن أبالالش هريالالر  
وهببي بعببد  ،َّلل  أعطببا  َّلليببا  ،يوافقهببا ع ببد مسببلم يسببهل اوا فيهببا نيببراً 

((العصر
(3). 

ا ع بر سباعة، تبيبوم الجهعبة اثن)): قالال عن النهالش  وعن اابر 
، اوا   لتببببافيهببببا سبببباعة   يو ببببد مسببببلم يسببببهل اوا فيهببببا شببببيإاً َّلل  

((فالتهسوها لنر ساعة بعد العصر
(4). 

قالالال عهالالد اَّلله بالالن : وعالالن أبالالش بالالرد  بالالن أبالالش موسالالي األشالالعري قالالال 
فالالش سالالاعة الجمعالالة؟  سالالمعإ أبالالاك يحالالدث عالالن رسالالول اَّلله أ: عمالالر
هبي مبا )): يفالول سمعإ رسالول اَّلله : سمعته يفول ،نعم: ق إ: قال

                                                           

 .141، برقم 1/481مسلم، (  1)
 .048، برقم 8/408، ومسلم 984رقم ، ب1/848ال خااي (  2)
 .، وي هد لَّلل ما بعد 1141، برقم 8/818أحهد، (  3)
، في الجهعبة بباإ وقب  الجهعبة، 188-8/99، والنسائي، 1840، برقم 1/814أبو داود، (  4)

زاد الهعباد : وانظبر. ، ووافقَّلل البذه ي1/819، وَّللسناد   يد، وصااَّلل الااكم، 1809برقم 
 .8/841، والفتا، 8/891بتاقي  األاناؤوط، 
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((بين أه يجلس اإلمام َّلللى أه ت قٍّى الصالة
(1). 

الال أن : ح ابالالالن الفالالاليم رحمالاله اَّلله تعالالالالي وغيالالالره مالالن أهالالالل الع الالالمورال
 .(2)الساعة فش يوم الجمعة هش بعد العصر

وعنالالالدي أن سالالالاعة الصالالال   سالالالاعة تُراالالالي فيهالالالا )): الفالالاليمقالالالال ابالالالن 
اإلاابة أيلاع، فك هما ساعة إاابة، وإن كانالإ السالاعة المخصوهالة 
هش  تر ساعة بعد العصر فهش سالاعة معينالة مالن اليالوم، ال تتفالدم وال 

ألن  ؛فتابعالالة ل صالال   تفالالدمإ أو تالالأترت ،وأمالالا سالالاعة الصالال   ،تتالالأتر
م وابتهالالالهم إلالالي اَّلله تعالالالي الاتمالالاع المسالال مين وهالال تهم وتلالالرعه

وع الي  ،فساعة ااتماعهم ساعة تُراي فيها اإلاابة ،تأثيراع فش اإلاابة
((...هذا تتف  األحادي  ك ها

(3). 
 :عند شرب ماء زمزم مع النية الصالحة -11

رت )): قال عن النهش  عن اابر  ((َإ لَّللماء زمزم لها ش 
(4). 

 :في السجود -18
أقرإ مبا ينبوه الع بد )): قال رسول اَّلله  :قال عن أبش هرير  

                                                           

 .048، برقم 1/404مسلم (  1)
 .891-8/800زاد الهعاد، : انظر(  2)
 .8/894زاد الهعاد بتاقي  األاناؤوط، (  3)
، وصبببااَّلل 14049، ببببرقم 818، و8/841، وأحهبببد، 8868، ببببرقم 8/1810اببببن ما بببَّلل (  4)

، 008ة، بببرقم ، وفببي األحاديببث الصببايا1188، بببرقم 4/888األل بباني فببي َّللاواء الغليببل، 
 .8/806، وفي صايا ابن ما َّلل، 4810، برقم 4/116وفي صايا الجامع، 
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((من ابَّلل وهو سا د فهكثروا الدعاء
(1). 

 :االستيقاظ من النوم ليال  والدعاء بالمأثور دعن -18
من تعااا مبن الليبل )) :قال ، عن النهش عن عهاد  بن الصامإ 

  َّلللَّلل َّلل  اوا وحد    شريك لَّلل، لَّلل الهلك، ولبَّلل الاهبد، وهبو : فقال
، واوا  .ى كببل شببيء قببديرعلبب ، و  َّلللببَّلل َّلل  اوا ، وسبب ااه اوا الاهببد وا

 - أو دعبا –اللاهم اغفبر لبي : ثم قال ،أك ر، و  حول و  قوة َّلل  باوا 
((فإه توره وصلى ق ل  صالتَّلل ،استجيا لَّلل

(2). 
 :((دعوة ذي النون ))دعند الدعاء ب -14

كي النببوه َّللك دعببا بهببا  دعببوة)) :قالالال رسالالول اَّلله : عالالن سالالعد قالالال
  َّلللبببَّلل َّلل  أنببب  سببب اانك َّللنبببي كنببب  مبببن  :وهبببو فبببي بطبببن الابببوت

الظببالهين، لببم يببد   بهببا ا ببل مسببلم فببي شببيء قببط َّلل  اسببتجاإ اوا 
((لَّلل

(3). 
 :عند الدعاء في المصيبة بالمأثور -14

مبا مبن مسبلم )): يفالول سمعإ رسالول اَّلله : أنها قالإ ’عن أم س مة 

                                                           

 .408، برقم 1/848مسلم، (  1)
 .8414، برقم 4/408، والترمذي، 1144، برقم 8/89ال خااي مع الفتا، (  2)
، 1/484، والابببباكم، 1468، بببببرقم 1/118، وأحهببببد، 8484، بببببرقم 4/489الترمببببذي، (  3)

: 06البذه ي، قبال ع بد القبادا األانبؤوط فبي تخريجبَّلل للنلبم الطيبا، ص وصااَّلل، ووافقَّلل
 .8/160، وحسنَّلل ابن حجر، وصااَّلل األل اني في صايا الترمذي، <وهو كها قا >
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ر  أاللاهبم  َّللنبا وا وَّللنبا َّللليبَّلل اا عبوه،: مبا أمبر  اوا تصي َّلل مصي ة فيقول  نبي فبي   
َ  لي نيراً منهامصي تي، وأَن   ((َّلل  أنلَ اوا لَّلل نيراً منها ،لت

(1). 
 :عند دعاء الناس بعد وفاة الميت -16

ع الي أبالش سال مة وقالد  دتل رسول اَّلله : قالإ ’عن أم س مة 
 فلول  ،((َّللكا ق ف ت عَّلل ال صرَّلله الروح )) :ش  بصره فأغمله، ثم قال

فإه الهالئنة  ؛  تدعوا على أنفسنم َّلل  بخير)) :ففال ،ناس من أه ه
اللاهبم اغفبر ألببي سبلهة، واافبع )): ثالم قالال ،((يؤمنوه علبى مبا تقولبوه

وأنلفَّلل في عق َّلل في الغابرين، واغفر لنبا ولبَّلل يبا  ،دا تَّلل في الههديين
((لَّلل فيَّللا ونو   ،اإ العالهين، وأفسا لَّلل في ق ر 

(2). 
 :عند اولك في دعاء االستفتاح -11

 ((وسالالهحان اَّلله بكالالر  وأهالالي ع . اَّلله أكهالالر كهيالالراع، والحمالالد َّلله كثيالالراع ))
عج بب  لهببا فتابب  لهببا )) :اسالالتفتح بالاله راالالل مالالن الصالالحابة ففالالال 

((أبواإ السهاء
(3). 

 :عند اولك في دعاء االستفتاح -10
 ،اسالتفتح راالل باله هال ته ((اركاع فيالهالحمد َّلله حمداع كثيراع طيهاع مه))

 ،((أينببم الهببتنلم بالنلهببات)): هالال ته قالالال ف مالالا قلالالي رسالالول اَّلله 
                                                           

 .910، برقم 688، و8/688مسلم (  1)
 .988، برقم 8/684مسلم، (  2)
 .681، برقم 8/488مسلم، (  3)
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: ففالال راالل ،((فإنبَّلل لبم يقبل بهسباً  ؛نبم الهبتنلمأي  )): ففالال ،فأرم الفالوم
يب  اثنبي ع بر ملنباً ألقبد ا)): ففالال ،ائإ وقد حفزنش النفس فف تهالا

((ي تداونها أيهم يرفعها
(1). 

 :اراءة الفاتحة في الصالة بالتدبرعند  -19
ى صببالة لببم يقببرأ مببن صبل  )): قالالال عالن النهالالش  عالن أبالالش هريالالر  

إنالا : ففيل ألبالش هريالر  ،((غير تهام))ث ثاع  .((فيها بهم القرله فهي نداج
اقرأ بها فش نفسك، فإنش سمعإ رسول اَّلله  :ففال ،نكون ورا  اإلمام

 صبالة بينبي وببين ع بدي نصبفين، قسبه  ال: قال اوا تعالى)): يفول
قببال اوا  الاهببد وا اإ العببالهين،: ولع ببدي مببا سببهل، فببإكا قببال الع ببد

: الببرحهن الببرحيم، قببال اوا تعببالى: حهببدني ع ببدي، وَّللكا قببال: تعببالى
ب :مالبك يبوم البدين، قبال :وَّللكا قبال ،ع بدي أثنى عليا   ،دني ع بديمج 

. يباِ نع بد وَّلليباِ نسبتعينَّلل :فبإكا قبال ،(ع بدي ض َّلللبي  فبو  : وقال مرة)
اهبببدنا  :فبببإكا قبببال. هبببذا بينبببي وببببين ع بببدي، ولع بببدي مبببا سبببهل :قبببال

صبببراط البببذين أنعهببب  علبببيهم غيبببر الهغٍّبببوإ  ،الصبببراط الهسبببتقيم
((هذا لع دي ولع دي ما سهل: قال .عليهم و  الٍّالين

(2). 
 :رفع الرأس من الركوا واولك دعن -88

 :((مهاركاع فيهربنا ولك الحمد حمداع كثيراع طيهاع ))
                                                           

 .688، برقم 8/419مسلم (  1)
 .894، برقم 1/896 مسلم(  2)
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ف مالالا رفالال  رأسالاله مالالن  كنالالا نصالال ش ورا  النهالالش : عالالن رفاعالالة قالالال
ربنالالا ولالالك )): قالالال راالالل ورا ه .((سببهع اوا لهببن حهببد )): الركعالالة قالالال

مبببن )): ف مالالالا انصالالالرف قالالالال ((الحمالالالد حمالالالداع كثيالالالراع طيهالالالاع مهاركالالالاع فيالالاله
م ي  بٍّعة وثالثبين ملنباً ي تبداونها أيهبأا)): قال. أنا :؟ قال((الهتنلم

((ينت ها أول
(1). 

 :عند التأمين في الصالة إذا وافق اول المالئكة -81
نوا)): قالال أن رسالول اَّلله  عن أبش هريالر   بن اإلمبام  فبهم ت  ،َّللكا أما

((فإنَّلل من واف  تهمينَّلل تهمين الهالئنة، غفر لَّلل ما تقدم من كن َّلل
(2). 

 غيببببر :َّللكا قببببال اإلمببببام)) :قالالالالال أيلالالالالاع أن رسالالالالول اَّلله  وعنالالالاله 
فإنببَّلل مببن وافبب  قولببَّلل  لمببين،: الهغٍّببوإ علببيهم و  الٍّببالين، فقولببوا
((قول الهالئنة غفر لَّلل ما تقدم من كن َّلل

(3). 
 :عند اولك في رفعك من الركوا -88

 .((ال ههم ربنا ولك الحمد))
َّللكا قال اإلمبام سبهع اوا )): قال أن رسول اَّلله  عن أبش هرير  
ا ولك الاهد، فإنَّلل من واف  قولبَّلل قبول اللاهم ابن: لهن حهد ، فقولوا

                                                           

، ببرقم 8/844، والترمبذي، 1/818، وموَه مالك، 199، برقم 8/804ال خااي مع الفتا (  1)
 .18884، برقم 4/848، وأحهد، 168، برقم 8/884، وأبو داود، 

 .489، برقم 1/881، ومسلم، واللفظ لَّلل، 198، برقم 1/198ال خااي، (  2)
 .418، برقم 1/881، ومسلم، 108 ، برقم1/198ال خااي، واللفظ لَّلل، (  3)
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((الهالئنة غفر لَّلل ما تقدم من كن َّلل
(1). 

 :في التشهد األلير بعد الصالة على النبي  -88
وأبالو بكالر  كنإ أهال ش والنهالش : قال عن عهد اَّلله بن مسعود 

، ثم الص   ع ي النهش  وعمر معه، ف ما ا سإ بدأت بالثنا  ع ي اَّلله
ففال النهش  ، ثم دعوت لنفسش :((  عطَّللسل  ت   ،عطَّللسل  ت))

(2). 
الالالال أن النهالالالالش  وعالالالالن فلالالالالالة  د اَّلله سالالالالم  راالالالال ع يصالالالال ش فمجل

 ل  ، وَسببا  َجبباد   ت  )): ، ففالالال النهالالش وهالال ي ع الالي النهالالش  ،وحمالالده
 .(3)((طَ ت ع  

 :عند اولك ابل السالم في الصالة -84
لالم ي الد ولالم  ال ههم إنش أسألك يا اَّلله الواحد األحد الصمد الذي))

أن تغفالر لالش ذنالوبش، إنالك أنالإ الغفالور  يولد، ولم يكن له كفالواع أحالد،
: عنالدما سالم  هالذا الالدعا  مالن راالل يصال ش ، قالال نهالش اَّلله ((الرحيم

                                                           

 .489، برقم 1/886، ومسلم، 196، برقم 1/198ال خااي، (  1)
، وقال حديث حسن صايا، والنسائي فبي الن برى، 498، برقم 8/400أنر َّلل الترمذي، (  2)

، وصببااَّلل األل بباني فببي صببايا 664، و 114، بببرقم 80، و1/86، وأحهببد، 0888بببرقم 
 .1811ايا النسائي، برقم ، وفي ص8164الترمذي، برقم 

، 1804، ببرقم ، بباإ فٍّبل التهجيبد والصبالة علبى الن بي 44، و8/44أنر َّلل النسائي، (  3)
وصااَّلل ابن نزيهبة، واببن >: ، برقم ، قال ال ي  ع د القادا األاناؤوط4/416والترمذي، 

مبام شبرح السبنة ل : انظبر. <، ووافقبَّلل البذه ي1/860، والاباكم، 418، برقم (موااد)ح اه 
 .1/814، وصااَّلل األل اني في صايا النسائي، 8/101ال غوي بتاقي  األاناؤوط، 
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 .(1)ث ث مرات ((قد غفر لَّلل، قد غفر لَّلل، قد غفر لَّلل))
 :وكذلك عند اولك -84

نالان بالدي  نالإ المألاله إال إال ههالم إنالش أسالألك بالأن لالك الحمالد، ال ))
قالالال . ((السالالماوات واألرض، يالالا ذا الجالال ل واإلكالالرام، يالالا حالالش يالالا قيالالوم

لقبد دعبا اوا )) :عنالدما سالم  راال ع يصال ش يالدعو بهالذا الالدعا  النهش 
إل بَّلل أعطى ((باسهَّلل العظيم الذي َّللكا د عي بَّلل أ اإ، وَّللكا س 

(2). 
 :وكذلك عند الدعاء بهذا الدعاء -86

، ال إله إال أنإ األحد ال ههم إنش أسألك بأنش أشه)) د أنك أنإ اَّلله
لرال  قال  ((يكن له كفواع أحد ولم الصمد الذي لم ي د ولم يولد،

وفالالش  ((باسببهَّلل األعظببم ل  اوا هلقببد سبب)): سالالمعه يالالدعو بهالالذا الالالدعا 
إل ببَّلل أعطبى، وَّللكا د عبي ببَّلل )): رواية لقد سهل  اوا با سم الذي َّللكا س 
((أ اإ

(3). 

                                                           

، بببببرقم 8/48، والنسببببائي، 904، وأبببببو داود، بببببرقم 10914، بببببرقم 4/880أنر ببببَّلل أحهببببد، (  1)
وأنر بَّلل اببن >: ، وقبال ال بي  األل باني1/819، وصااَّلل األل باني فبي صبايا النسبائي، 1881

 .888، صتخريج صفة صالة الن ي : انظر. <فقَّلل الذه ينزيهة، وصااَّلل الااكم، ووا
، والترمببذي، 8040، بببرقم 8/1860، وابببن ما ببَّلل، 1494، بببرقم 8/08أنر ببَّلل أبببو داود، (  2)

، 1888، بببرقم 8/48، والنسببائي، 18611، بببرقم 8/188، وأحهببد، 8444، بببرقم 4/448
البذه ي، وصبااَّلل  ، ووافقبَّلل1/488، والاباكم، (مبوااد)، 8808وصااَّلل ابن ح باه، ببرقم 

 .1/819األل اني في صايا النسائي، 
، ببرقم 4/868، وأحهبد، 8444، ببرقم 4/414، والترمبذي، 1498، برقم 8/19أبو داود، (  3)

= 
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 :لمسلم عقب الوضوء بالمأثورعند دعاء ا -81
ما مننم من أحد )): أنه قال عن النهش  عن عمر بن الخطاب 

أشببهد أه   َّلللببَّلل َّلل  اوا وحببد    : يتورببه فيسبب و الورببوء ثببم يقببول
َابب   لببَّلل أبببواإ  شببريك لببَّلل، وأشببهد أه ماهببداً ع ببد  واسببولَّلل، َّلل  ف   تت

((الجنة الثهانية يدنل من أيها شاء
(1). 

 :يوم عرفة في عرفة الحاج عند دعاء -80
نيببر )): قالالال عالالن عمالالرو بالالن شالالعيو، عالالن أبيالاله، عالالن االالده أن النهالالش 

  َّلللَّلل َّلل  اوا وحد   :الدعاء يوم عرفة، ونير ما قل  أنا والن يوه من ق لي
((لَّلل الهلك، ولَّلل الاهد، وهو على كل شيء قدير   شريك لَّلل،

(2). 
 :الدعاء بعد زوال الشمس ابل الرهر -89

كان يص ش أربعاع بعد  أن رسول اَّلله  اَّلله بن السائو  عن عهد
َّللنهببا سبباعة تفببتا فيهببا أبببواإ )): أن تالالزول الشالالمس قهالالل الإهالالر، وقالالال

                                                                                                                                                    

، وصببببااَّلل، وأقببببر  1/484، والابببباكم، 8041، بببببرقم 8/1861، وابببببن ما ببببَّلل، 18884
 .8/168الذه ي، وصااَّلل األل اني في صايا الترمذي، 

تخريجببَّلل : ، وانظببر18611، بببرقم 4/146، وأحهببد، 884، بببرقم 1/818 أنر ببَّلل مسببلم،(  1)
 .96، برقم 1/184بتهامَّلل في َّللاواء الغليل، 

، وحسبنَّلل األل باني فبي صبايا 1/488، ومالبك فبي الهوَبه، 8404أنر َّلل الترمذي، برقم (  2)
، وصبببايا 8494، ببببرقم 8/191تخبببريج م بببناة الهصبببابيا، : ، وانظبببر8/104الترمبببذي، 
 .1488، اقم 4/6، وسلسلة األحاديث الصاياة، 8869، برقم 8/181الجامع، 
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((وأحا أه يصعد لي فيها عهل صالا السهاء،
(1). 

َّلله أببببواإ السبببهاء تفبببتا َّللكا زالببب  )): قالالالال وعالالالن أبالالالش أيالالالوب 
صببعد لببي َّلللببى فببال تببرتج حتببى ي َصببل ى الظهببر، فهحببا أه ي ،ال ببهس

((السهاء نير
(2). 

 :في شهر رمضان -88
َّللكا دنببل امٍّبباه )): قالالال رسالالول اَّلله : قالالال وعالالن أبالالش هريالالر  
((وسلسل  ال ياَين ،وغلق  أبواإ  هنم ،فتا  أبواإ الجنة

(3). 
َّللكا كباه امٍّباه  ف تاب  )): قال رسول اَّلله  :قال بش هرير  أوعن 

((  ال ياَينلسلسأبواإ الرحهة، وغلق  أبواإ  هنم، و
(4). 

 :عند اجتماا المسلمين في مجالس الذكر -81
َّلله وا مالئنبة يطوفبوه )): أناله قالال عن النهش  ،عن أبش هرير  

يلتهسبببوه أهبببل البببذكر، فبببإكا و بببدوا قومببباً يبببذكروه اوا  ،فبببي الطبببره
فيافبونهم ببه ناتهم َّلللبى السبهاء : هلهوا َّلللبى حبا تنم، قبال :تنادوا

                                                           

، 1/141، وصبااَّلل األل باني فبي صبايا الترمبذي، 410، ببرقم 8/848أنر َّلل الترمبذي، (  1)
 .88448، برقم 8/411، وأنر َّلل أيٍّاً أحهد، 1/881م ناة الهصابيا لألل اني، : انظر

داود، بببرقم ، وحسببنَّلل األل بباني فببي ، وأبببو 88464، بببرقم 4/488أنر ببَّلل أحهببد مرفوعبباً، (  2)
، وصببايا 404، بببرقم 1/880، وصببايا الترغيببا، 1489، بببرقم 8/89صببايا الجببامع، 
 .1/886سنن أبي داود، 

 .1819، برقم 8/140، ومسلم 1099، برقم 6/886ال خااي مع الفتا، (  3)
 .1819، برقم 8/140مسلم، (  4)
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مبا يقبول ع بادي   –وهو أعلم منهم  - يسهلهم ابهم ف :الدنيا، قال
 ((...يقولوه يس اونك، وين رونك، وياهبدونك، ويهجبدونك: قالوا

يقبول : قبال .فهشبهدكم أنبي قبد غفبرت لهبم: فيقبول)). وفياله ،الحدي 
هبم : َّللنها  اء لاا بة قبال ،فيهم فاله ليس منهم :ملك من الهالئنة

((  ي قى بهم  ليسهم ،جلساءال
(1). 

َّلل  حفبببببتهم الهالئنبببببة،    يقعبببببد قبببببوم يبببببذكروه اوا )): وقالالالالالال 
((ونزل  عليهم السنينة، وككرهم اوا فيهن عند  وغ يتهم الرحهة،

(2). 
 :عند صياح الديكة -88

َّللكا سهعتم صياح الدينة فاسهلوا اوا من فٍّلَّلل، فإنها اأت ملناً، وَّللكا ))
((فإنَّلل اأى شيطاناً   يطاه،فتعوكوا باوا من ال ،سهعتم نهي  الاهاا

(3). 
 :حالة إابال القلب على ّللاه واشتداد اإللالص - 88

 .(4)ومن األدلة ع ي ذلك قصة أهحاب الصخر 
                                                           

، ومسبببببلم 6480، بببببرقم كبببببر اوا ، كتبببباإ البببببدعوات ببببباإ فٍّببببل ك1/160ال خببببااي (  1)
 .8609، كتاإ الذكر والدعاء، برقم 4/8869

، في كتاإ الذكر والدعاء باإ فٍّبل ا  تهبا  علبى تبالوة القبرله 4/8814أنر َّلل مسلم (  2)
 .8188، برقم ^والذكر من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخداي 

مبن  ،8189، ببرقم 4/8898لم وأنر بَّلل مسب ،8888ببرقم  ،4/09أنر َّلل ال خااي بلفظَّلل (  3)
 ،8449، ببرقم 4/480والترمبذي،  ،4184، برقم 4/881وأبو داود،  حديث أبي هريرة 

 .0864، برقم 8/881وأحهد، 
، 4/8899ومسبلم  ،8814ببرقم  ،4/81صبايا ال خبااي : وتقدم تخريج الاديث، وانظر(  4)

 .8148برقم 
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 :الدعاء في عشر ذي الحجة - 84
مببا مببن أيببام العهببل )): أنالاله قالالال عالالن النهالالش  ^عالالن ابالالن عهالالاس 

 –العشالالر  يعنالالش أيالالام - ((الصببالا فيهببا أحببا َّلللببى اوا مببن هببذ  األيببام
؟ قالال! يا رسول اَّلله : قالوا و  الجهباد فبي )) :وال الجهاد فالش سالهيل اَّلله

((فلم ير ع من كلك ب يء،َّلل  ا ل نرج بنفسَّلل ومالَّلل ،س يل اوا 
(1). 

 
 
 

                                                           

 .، وغيرهها8480رقم ، وأبو داود، واللفظ لَّلل ب969ال خااي برقم (  1)
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 أماكن تجاب فيها الدعوات: المبحث الثالث
 :عند رمي الجمرة الص رى والوسطى أيام التشريق - 1
ذا رمي الجمر  التش ت الش مسالجد منالي يرميهالا إ كان رسول اَّلله ))

الال فوقالالض  ،م أمامهالالار ك مالالا رمالالي بحصالالا ، ثالالم تفالالده بسالاله  حصالاليات، يكهلح
وكالالان يطيالالل الوقالالوف، ثالالم يالالأتش  ،رافعالالاع يديالاله يالالدعو ،مسالالتفهل الفه الالة
الال ،الجمالر  الثانيالالة مالالا رمالالي بحصالالا ، ثالالم ر ك ل فيرميهالالا بسالاله  حصالاليات يكهل

رافعاع يدياله  ،ستفهل الفه ةينحدر ذات اليسار مما ي ش الوادي، فيفض م
ال ،فيرميها بسه  حصيات ،يدعو، ثم يأتش الجمر  التش عند العفهة ر يكهلح

((وال يفض عندها ،عند كل حصا ، ثم ينصرف
(1). 

 :الدعاء دالل الكعبة أو دالل الحجر -8
 .(2)هالما دتل الهيإ دعا فش نواحيه ك ل  سامة بن زيد أن النهش أعن 

دتل الكعهالة  رأيإ رسول اَّلله > :قال ^ر وعن عهد اَّلله بن عم
فالأغ فوا ع اليهم، ف مالا  ،هو وأسامة بن زيد، وب ل، وعثمان بن ط حة

ي فيالاله فالالش أول مالالن ولالالو، ف فيالالإ بالال الع، فسالالألته هالالل هالال ه  إفتحالالوا كنالال
((ي بين العمودين اليمانيينه ه  ،نعم: ؟ قالرسول اَّلله 

(3). 
أمالن  :(4)عالن الجالدر لإ رسالول اَّلله أسال: قالالإ ’وعن عائشالة 

                                                           

 .1148، برقم ^، من حديث ع د اوا بن عهر 8/194أنر َّلل ال خااي، (  1)
 .1888، برقم 8/960أنر َّلل مسلم، (  2)
 .1490، برقم 8/468، وال خااي مع الفتا، 1889، برقم 8/961أنر َّلل مسلم، (  3)
جر النع ة الهعروف: الجدا(  4)  .حت
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الم  لالم يالدت وه فالش الهيالإ؟ قالال: ق الإ ((نعبم)): الهيالإ هالو؟ قالال َّلله )): ف ح
((قومك قصرت بهم النفقة

(1). 
الرح ففالد دعالا داتالل الكعهالة ج  الر  مالن  ؛ومن دعالا داتالل الحح ج 

ألن الحح
 .لما سه  من األحادي  ؛الهيإ
 :على الصفا والمروةلمعتمر والحاج ادعاء  -8

ثالم تالرج مالن  :ه الطويل فش حجة النهالش فش حديث قال اابر 
بن ﴿ :الصالفا، ف مالا دنالا مالن الصالفا قالرأ الهاب إلالي َوَة مت َهبر  بَفا َوال  ها الصا َّللت
ت  فرقالالي ع يالاله حتالالي  ،فهالالدأ بالصالالفا ،((أبببدأ بهببا بببدأ اوا بببَّلل)) (2)﴾َشببَعِئترت اوا

، ،رأى الهيالالإ فاسالالتفهل الفه الالة الالد اَّلله الالرُه، وقالالال فوحه اوا   َّلللببَّلل َّلل  )): وكهه
ولببَّلل الاهببد، وهببو علببى كببل شببيء  ،وحببد    شببريك لببَّلل، لببَّلل الهلببك

زم األحبزاإ هب  َّلللَّلل َّلل  اوا وحد ، أنجز وعد ، ونصر ع د ، و ،قدير
: وفياله .الحالدي . ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ث ث مرات ،((وحد 

((ففعل ع ي المرو  كما فعل ع ي الصفا))
(3). 

 :يوم النحر بعد الفجر امعند المشعر الحر  الحاج دعاء -4
ثالالم ركالالو الفصالالوا  حتالالي أتالالي > :عالالن حجالالة النهالالش  قالالال االالابر 

الالده ف الالم  الاله، ووحه الالره، وه  ه المشالالعر الحالالرام فاسالالتفهل الفه الالة، فالالدعاه وكهه

                                                           

 .1404، برقم 8/489، وال خااي مع الفتا، 1888، برقم 8/918أنر َّلل مسلم، (  1)
 .140: سواة ال قرة، اآلية(  2)
 .1810، برقم 8/000مسلم، (  3)



 آداب الدعاء وأماكن وأوقات اإلجابة: فصل الرابعال 

 

71 

 .(1)الحدي  ((يزل واقفاع حتي أسفر اداع، فدف  قهل أن تط   الشمس
 .دعاء الحاج في عرفة يوم عرفة -4

نيبر )): قالال بيه، عن االده أن النهالش عن عمرو بن شعيو، عن أ
  َّلللبَّلل َّلل  اوا  :الدعاء يوم عرفة، ونير ما قل  أنبا والن يبوه مبن ق لبي

لببَّلل الهلببك، ولببَّلل الاهببد، وهببو علببى كببل شببيء  وحببد    شببريك لببَّلل،
 .(2) ((قدير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1810، برقم 091/ 8مسلم، (  1)
 . ، وتقدم تخريجَّلل في أوقات اإل ابة8404الترمذي، برقم ( 2)

 اهتمام الرسل بالدعاء واستجابة ّللاه لهم:لفصل اللامسا
 اليهم الصال   والسال م وأتهالاعهم مالن عهالاد األنهيا  والرسل ع اهتمل 
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فاستجاب اَّلله دعا هم، وهذا كثيالر فالش الفالر ن  اَّلله الصالحين بالدعا ،
ومالن  ،ال مالن بالاب الحصالر ،وأنا أذكر نماذج من باب األمث ة والسنة،

 :ذلك ما يأتش
فت ﴿: قال تعالي: آدم  -1 ه لام  َتغ  َسَنا َوَّللت َنا أَنف  ر  َلَنبا َقا َ َاباَنا َمَله 

ينَ  رت َن ال َخاست َنا َلَنن وَننا مت َحه   :لهما كما قالال سالهحانهاَّلله غفر ف ،(1)﴾َوَتر 
يم  ﴿ حت اإ  البرا بَو التابوا نابَّلل  ه  بَّللت َّللت َهباٍت َفَتباَإ َعَلي  ب تَّللت َكلت ن اا ى لَدم  مت  ،(2)﴾َفَتَلقا

ها اواَ ﴿:  باالهالطفا  ففالال ثم أكرماله اَّلله  بَطَفى لَدَم َّللت َون وًحبا َولَل  اص 
ينَ  َعببباَلهت بببَراَه َعَلبببى ال  ه  يَم َولَل عت بببَراهت ب  الالال ،(3)﴾َّللت ففالالالال  ،ه باالاتهالالالا وتصه

َّللت َوَهَدى﴿: تعالي َتَ ا   َاُبَّلل  َفَتاَإ َعَلي   .(4)﴾ث ما ا  
ي  بوهَ ﴿: قال اَّلله تعالي :نوح  -8 جت َم ال ه  ع   *َوَلَقد  َناَداَنا ن بوحث َفَلبنت

َنا   َوأَه   ي  بيمت َوَنجا َعظت إت ال  َنبر  بَن ال 
بن ﴿: وقالال ،(5)﴾َلبَّلل  مت ك  َنباَدى مت َون وًحبا َّللت

ببيمت  َعظت إت ال  َنببر  ببَن ال 
َلببَّلل  مت َنببا   َوأَه  ي  َنا َلببَّلل  َفَنجا ببَتَج   ببل  َفاس  ببَن  * َق   َنا   مت َوَنَصببر 

َنببببباه   َرق  ٍء َفهَغ  َم َسبببببو  بببببم  َكبببببان وا َقبببببو  ناه  ب وا بتَِياتتَنبببببا َّللت يَن َكبببببذا مت الابببببذت َقبببببو  م  ال 
ببينَ  َهعت ببَدَنا ﴿: وقالالال تعالالالي ،(6)﴾أَ   ب وا َع   م  ن ببوٍح َفَنببذا م  َقببو  َله  َب   َقبب   َكببذا
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ببرَ  د  ت ن ببوهث َواز  ببر   * َوَقببال وا َمج 
ل ببوإث َفانَتصت َنببا  * َفببَدَعا َاباببَّلل  أَن تببي َمغ  َفَفَتا 

َهاءت  َواَإ السا رٍ  بتَهاءٍ  أَب  َههت ي وًنا  * ُمن  َض ع  َنا األَا  ر  َهباء  َوَفجا َتَقى ال  َعَلبى  َفال 
اَ  ٍر َقد  ق دت رٍ  * أَم  َواٍح َود س  َنا   َعَلى َكاتت أَل  َنبا َ بَزاءً  * َوَحَهل  ي نت ي بتهَع  رت  َتج 

بببرَ  إ ت   َتبببَذا  َعَلبببى ﴿: وقالالالال تعالالالالي ،(1)﴾ل تَهبببن َكببباَه ك فت َوَقببباَل ن بببوحث اا
يَن َديااًاا رت َنافت َن ال  ضت مت ه َتَذا   * األَا  ناَك َّللت وا َّللت بد  َِ َو  َيلت َ باَد ُلوا عت م  ي ٍّت ه 

بباًاا َّللت    ًرا َكفا ًنببا  * َفببا ت مت ؤ  ببَي م  تت ببر  لتببي َولتَوالتببَديا َولتَهببن َدَنببَل َبي 
فت َاإ ت اغ 

يَن َّللت    دت الظاالتهت َناتت َو  َتزت مت ؤ  يَن َوال ه  نت مت ؤ  ه   .(2)﴾َتَ اًاا َولتل 
ًهبا ﴿: قال اَّلله تعالي عالن دعائاله :إبراهيم  -3 ن  َاإ ت َهبا  لتبي ح 

ينَ  بببالتات بببي بتالصا نت ق  ينَ  * َوأَل ات بببرت بببي اآلنت ٍه فت بببد  َعبببل ل تبببي لتَسببباَه صت  * َوا  
بيمت  ن َوَاَثبةت َ نابةت الناعت نتي مت َعل  فاسالتجاب اَّلله لاله ففالال فالش ط هاله  ،(3)﴾َوا  

َهبببَة َولَتي  ﴿: األول ن  َتببباَإ َوال ات يَم ال نت بببَراهت ب  َنبببِ لَل َّللت ًنبببا َفَقبببد  لَتي  م ُمل  َنببباه 
يًهببا ينَ ﴿: وقالالال فالالش قولالاله .(4)﴾َعظت ببالتات ببي بتالصا نت ق  ببي ﴿ ،(1)﴾َوأَل ات ناببَّلل  فت َوَّللت

ينَ  بببالتات بببَن الصا بببَرةت َلهت َعبببل ل تبببي لتَسببباَه ﴿: وقالالالال فالالالش قولالالاله ،(5)﴾اآلنت َوا  
ينَ  رت ٍه فتي اآلنت د  ينَ ﴿ :وقال سهحانه ،(1)﴾صت برت َّللت فتبي اآلنت َنا َعَلي   * َوَتَرك 

ينَ َسالمث عَ  َعباَلهت ينَ  *َلى ن وٍح فتي ال  بنت ست ا  ي ال ه  بزت نابا َكبَذلتَك َنج  بن   *َّللت نابَّلل  مت َّللت
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ينَ  نت مت ؤ  َنا ال ه  َ ادت  .(1)﴾عت
َي ﴿: قالال اَّلله تعالالي: أيدوب  -4 ببنت ك  َنباَدى َابابَّلل  أَن تبي َمسا َوأَُيبوَإ َّللت

ينَ  هت احت َحببم  الببرا َنا َلببَّلل  َفنَ  *الٍُّببُر َوأَنببَ  أَا  ببَتَج   ببر ٍ َفاس  ببن ر  ببَّللت مت َنا َمببا بت َ ببف 
ينَ  َعابتدت َرى لتل  ك  َنا َوكت ندت ن  عت َهًة م ت م  َاح  َعه  م ما َله  ث  َلَّلل  َومت َنا   أَه   .(2)﴾َولَتي 

بً ا َفَظبنا ﴿: قال اَّلله تعالي:  يونسد  4 َغارت َهبَا م  ك كا َوَكا الُنوهت َّللت
َّللت َفَناَدى فتي الظُل َهاتت  َا َعَلي  دت ن تبي أَه لان ناق  َااَنَك َّللت َلَّلَل َّللت  أَنَ  س    أَه   َّللت

ينَ  ببَن الظاببالتهت ببي  *ك نبب   مت َغببم ت َوَكببَذلتَك ن نجت ببَن ال  َنببا   مت ي  َنا َلببَّلل  َوَنجا ببَتَج   َفاس 
ينَ  نت مت ؤ   .(3)﴾ال ه 

ياببا َاباببَّلل  َقبباَل َاإ ت ﴿: قالالال اَّلله تعالالالي: زكريددا  -6 َنالتببَك َدَعببا َزَكرت ه 
ن َك  ببن لاببد  يع  الببُدَعاءت  َهببا  لتببي مت ناببَك َسببهت َ ببًة َّللت ََي ت ياببًة  ا ت ببَّلل  ال َهِئتَنببة   *ك  َفَناَدت 

بَراإت أَها اواَ  ا  بي ال هت مث ي َصبل تي فت
َو َقبائت َهبٍة َوه  ًقا بتَنلت َصبد ت َيببى م  َِ بتَيا  بر 

 ي َ   ت
ت  ببببَن اوا ينَ م ت ببببالتات ببببَن الصا ببببا م ت يل ببببوًاا َوَن ت ًدا َوَحص  : يوقالالالالال تعالالالالال ،)﴾ َوَسببببي ت

ثتينَ ﴿ بببَواات بببر  ال  ًدا َوأَنبببَ  َني  ي َفبببر 
نت ك  َنببباَدى َابابببَّلل  َاإ ت   َتبببَذا  يابببا َّللت  *َوَزَكرت

وَه  ع  م  َكبان وا ي َسباات ناه  َ َّلل  َّللت َنا َلَّلل  َزو  َلا  َيى َوأَص  َنا َلَّلل  َيا  َنا َلَّلل  َوَوَه   َتَج   َفاس 
وَنَنا َاَغً ا َوَاَهً ا َوَكان و ع  َراتت َوَيد  َخي  ينَ فتي ال  عت  .(4)﴾ا َلَنا َناشت
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وا ﴿: قالالال اَّلله فالالش قصالالة يعفالالوب مالال  أبنائالاله: يعقددوب  -1 َوَ ببِؤ 
يلث  رث َ هت ًرا َفَص   ن م  أَم  س  َل   َلن م  أَنف  ٍإ َقاَل َبل  َسوا َّللت بتَدٍم َكذت يصت َعَلى َقهت

وهَ َواوا   بف  َتَعاه  َعَلى َمبا َتصت س  َهبل   َقباَل ﴿: وقالال اَّلله تعالالي عناله ،(1)﴾ ال ه 
بل  َفباوا   ن َق   يَّللت مت نت ن م  َعَلى أَنت َّللت َّللت ا َكَها أَمت بَو لَمن ن م  َعَلي  ًظبا َوه  برث َحافت  َني 

ينَ  هت احت َحم  البرا بن م  ﴿: وقالال يعفالوب ،(2)﴾أَا  س  َل   َلن بم  أَنف  َقباَل َببل  َسبوا
يبببلث َعَسبببى اوا   رث َ هت بببًرا َفَصببب   يأَم  بببم  َ هت بببيم   أَه َيبببه تتَينتي بتهت َعلت بببَو ال  نابببَّلل  ه  ًعبببا َّللت

بَن  *ال َانتيم   َنا   مت ََ َواب َيٍّا   َعي  م  َوَقاَل َيا أََسَفى َعَلى ي وس  َوَتَولاى َعن ه 
يمث  َو َكظت هت َفه  ز  ت  *ال ا  ََ َحتابى َتن بوَه َحَرًربا أَو   َقال وا  َتاوا ك ر  ي وس  َته  َتذ  َتف 

َهالتنتينَ  َن ال  ت َقاَل َّللت  *َتن وَه مت َلبى اوا نتبي َّللت ز  بن و َبث تبي َوح  بَن ناَهبا أَش  َلبم  مت  َوأَع 
ت  ببوهَ اوا َله  يببَّللت َو َ  * َمببا  َ َتع  ََ َوأَنت بب ببن ي وس  ببوا  مت س  ببوا  َفَتَاسا َه   ببيا اك 

َيببا َبنت
ت  حت اوا و  ن اا وا  مت هَس  ت َتي  حت اوا و  ن اا هَس  مت ناَّلل   َ َيي  َنافت  َّللت م  ال  َقو  وهَ  َّللت ا ال   .(3)﴾ر 

َقبال وا  ﴿: ه قالال اَّلله اع ياله يوسالض وأتال ورده  ،ثم استجاب اَّلله دعالا ه
ي َقد  َمنا اوا   َ  َوَهبَذا أَنت َ  َقاَل أََنا  ي وس  ناَك ألَنَ  ي وس  ناَّلل  َمن أَّلَلت َنا َّللت  َعَلي 

ها اواَ  ر  َفإت ينَ َيتا ت َويتص  ت نت ست ا  َر ال ه  يع  أَ   ت َقال   *  َ ي ٍّت َِ اوا  وا  َتباوا   َلَقبد  لَثبَر
إتينَ  َت ه ك ناببا َلَخببا َنببا َوَّللت ببر  اوا   *َعَلي 

فت َم َيغ  َيببو  ن م  ال  َريببَا َعَلببي   َلن ببم  َقبباَل  َ َتث 
ينَ  هت احت َحببم  الببرا ببَو أَا  ببَّللت أَبتببي  *َوه  و   َعَلببى َو   ق  ببي َهبببَذا َفببهَل  يصت ببوا  بتَقهت َه   اك 

يًرا َوأ ت ونتي بينَ  َيه تت َبصت َهعت لتن م  أَ   م   *بتهَه  يبر  َقباَل أَب بوه 
عت با َفَصبَل ت ال  َوَلها
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وهت  د  ََ َلو  َ أَه ت َفن ت يَا ي وس  د  ات ن تي أَلَ ت ت  *َّللت بي َربالَلتَك َقال وا  َتاوا نابَك َلفت  َّللت
يمت  َقدت با أَه َ باءَ  *ال  بيًرا  َفَلها َتبدا َبصت بَّللت َفاا  هت َقبا   َعَلبى َو   بير  أَل 

َ  ت َقباَل أََلبم  ال 
ت  ببَن اوا َلببم  مت ن تببي أَع  ببوهَ أَق ببل لان ببم  َّللت َله  ر  َلَنببا  * َمببا  َ َتع 

فت ببَتغ  َقببال وا  َيببا أََباَنببا اس 
إتينَ  َت نابا ك نابا َنبا ن وَبَنا َّللت بوا   *ك  َغف  بَو ال  نابَّلل  ه  ر  َلن بم  َاب تبَي َّللت

فت بَتغ  َف أَس  َقباَل َسبو 
يم   حت  .(1)﴾الرا
َقاَل   َفبَذلتن نا ﴿:  تعالي عنه وعن النسو قال اَّلله  :يوسف  - 0

َعبل  َمبا  َصبَم َوَلبإتن لابم  َيف  بَّللت َفاَسَتع  ست يَّللت َوَلَقد  َااَودُتَّلل  َعن ناف  ت نانتي فت ي ل ه  الاذت
ينَ  رت بباغت ببَن الصا ببَجَننا َوَلَين وًنببا م ت ببر    َلي س  َلببيا  *لم  ن  أََحببُا َّللت ببج  َقبباَل َاإ ت الس ت

و ع  با َيبد  ها ببَن مت نا َوأَك بن م ت هت َلبي  ببا  َّللت نا أَص  بَده  بي َكي  ف  َعن ت ببرت بَّللت َوَّللت ا َتص  َلي  َننتي َّللت
لتينَ  َجبباهت يع   *ال  ببهت ببَو السا ناببَّلل  ه  نا َّللت ببَده  ببَّلل  َكي  ببَتَجاَإ َلببَّلل  َاُبببَّلل  َفَصببَرَف َعن  َفاس 

َعلتيم    .(2)﴾ال 
ببببَرح  لتببببي ﴿: قالالالالال اَّلله عالالالالن دعائالالالاله :موسددددى  - 9 َقبببباَل َاإ ت اش 
يَصد   ي *ات برت بر  لتبي أَم 

بن ل تَسبانتي *َوَيس ت بَدًة م ت ق  ل بل  ع  لتي *َواح  بوا َقبو  َقه   *َيف 
لتي ن  أَه  يًرا م ت َعل ل تي َوزت بي *َوا   وَه أَنت ي *َهباا  ات بَّللت أَز  د  بت بد  َّلل   *اش  ك  برت َوأَش 

ي رت يًرا *فتي أَم  َاَك َكثت يًرا *َكي  ن َس  ت َِ َكثت ك َر َنبا بَ  *َوَنذ  نابَك ك نبَ  بت بيًراَّللت  *صت
وَسببى َلَك َيببا م  ببؤ  وقالالال اَّلله تعالالالي عالالن موسالالي  ،(3)﴾َقبباَل َقببد  أ وتتيببَ  س 
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بَوا ً ﴿: وهارون يَنبًة َوأَم  َه َوَمبأل   زت َعبو  ر 
بَ  فت نابَك لَتي  وَسبى َاباَنبا َّللت َوَقاَل م 

بس  َعَلبى أَ  َ هت يلتَك َاباَنبا ا بُلوا  َعبن َسب ت َيا َاباَنبا لتي ٍّت َاَيباةت البُدن  م  فتي ال  بَوالتهت م 
َعببَذاَإ األَلتببيمَ  ا  ال  ن ببوا  َحتاببى َيببَرو  مت م  َفببالَ ي ؤ  د  َعَلببى ق ل ببوبتهت ببد  َقبباَل َقببد   *َواش 

ببوهَ  َله  يَن  َ َيع  يَل الاببذت َعببِه ت َسبب ت يَها َو َ َتتا ت ببَتقت َوت ن َهببا َفاس  ع  يَ بب  دا  ،(1)﴾أ  ت
ن تي َمَله    نَ ﴿: وقال تعالي عن موسي ر  لتي َفَغَفبَر َقاَل َاإ ت َّللت

فت ي َفاغ  ست ف 
يم   حت وا  الرا َغف  َو ال  ناَّلل  ه  يبًرا  *َلَّلل  َّللت َ  َعَليا َفَلن  أَك بوَه َمهت َعه  َقاَل َاإ ت بتَها أَن 

ينَ  مت رت ج  ه   .(2)﴾ل تل 
بببببم  ﴿: قالالالالالال تعالالالالالالي: وأصدددددحابه دمحم  -18 يث وَه َابان  بببببَتغت ك  َتس  َّللت

فتينَ  دت بر   م 
بَن ال َهِئتَنبةت ٍَ م ت بهَل  بُدك م بت هت َتَجاَإ َلن بم  أَن تبي م  َوَمبا َ َعَلبَّلل   *َفاس 

ت اوا   نببدت اوا بن  عت بر  َّللت ا مت بَّللت ق ل ببوب ن م  َوَمبا الناص  َهبإتنا بت بَرى َولتَتط  ها اواَ  َّللت ا ب      َّللت
ببيمث  يببزث َحنت لاببةث َوَلَقببد  َنَصببَرك م  اوا  ﴿: وقالالال تعالالالي ،(3)﴾َعزت ٍا َوأَنببت م  أَكت َ ببد   بت

وا  اواَ  وهَ َفاتاق  ن ر  يَ  * َلَعلان م  َت   فت يَن أََلن َين  نت مت ؤ  ه  ول  لتل  ك  َتق  ك م  َّللت دا ن م  أَه ي هت
نبببَزلتينَ  بببَن ال َهِئتَنبببةت م  ببب ت  *َاُبن بببم بتَثالََثبببةت ل ٍَف م ت ه َتص  بببوا  َبَلبببى َّللت وا  َوَتتاق  ر 

بَن ال َهِئتَنبةت  َسبةت ل ٍف م ت ك م  َاُبن بم بتَخه  د  بدت م  َهببَذا ي ه  هت ات ن َفو  َوَيه ت وك م م ت
ينَ  مت َسببو ت ببَّللت َوَمببا َوَمببا َ َعَلببَّلل  اوا   *م  َهببإتنا ق ل ببوب ن م بت ببَرى َلن ببم  َولتَتط   َّللت ا ب   

ت  ندت اوا ن  عت ر  َّللت ا مت يالناص  َعزت بيمت  ال  يَن َقباَل ﴿: وقالال تعالالي ،(4)﴾زت ال َانت الابذت
                                                           

 .09 -00: سواة يونس، اآليتاه(  1)
 .11 -16: سواة القصَ، اآليتاه(  2)
 .18 -9: سواة األنفال، اآليتاه(  3)
 .186-188: سواة لل عهراه، اآليات(  4)
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يَهانباً َوَقبال وا   م  َّللت م  َفبَزاَده  ه  َ و  وا  َلن م  َفان  ها النااَس َقد  َ َهع  م  النااس  َّللت َله 
َنا اوا   يبل  َحس    َوكت َم ال  ت  * َونتع  بَن اوا َهبٍة م ت ع  م  َفبانَقَل  وا  بتنت به  َسس  بٍل لابم  َيه   َوَفٍّ 

ت س   َواَه اوا ر  وا  ات يمٍ  َواوا  وءث َواتاَ ع  ٍل َعظت  .(1)﴾ ك و َفٍّ 
وشوهدت إاابتها كالشمس  ،واألدعية التش دعا بها رسول اَّلله 

اع ال تُحصر، ولكن منها ع ي سهيل المثال  :فش رابعة النهار كثير  اده
اللاهببم أكثببر مالببَّلل، )): قالالال  ألنسسب  سسل    سس   ؤه ادعدد -أ 

قالالال  ،(3)[وأَببل حياتببَّلل، واغفببر لببَّلل] ،(2)وبببااِ لببَّلل فيهببا أعطيتببَّلل وولببد ،
فالالواَّلله إن مالالالش لكثيالالر، وإن ولالالدي وولالالد ولالالدي ليتعالالادون نحالالو : أنالالس

فالدم الحجالاج موحدثتنش ابنتش أمينة أناله دفالن لصال هش ] ،(4)المائة اليوم
وطالإ حيالاتش حتالي اسالتحييإ مالن  ،(5)[الهصر  بل  وعشرون ومائة

((ر وأراو المغف ،الناس
(6). 

بسالالتان يحمالالل فالالش السالالنة الفاكهالالة مالالرتين، وكالالان فيهالالا  وكالالان لالاله 

                                                           

 .114 -118: سواة لل عهراه، اآليتاه(  1)
، ببرقم 4/1980، ومسبلم، 6808، 6884، ببرقم 11/144، و4/880ال خااي مبع الفبتا، (  2)

8408. 
، وصببااَّلل األل بباني فببي صببايا األدإ الهفببرد، 648ال خببااي فببي األدإ الهفببرد، بببرقم (  3)

 .814ص
 .8401، برقم 4/1989مسلم، (  4)
 .1608، برقم 4/880ال خااي مع الفتا، (  5)
 .844، وصااَّلل األل اني في صايا األدإ الهفرد، ص688م األدإ الهفرد، برق(  6)
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 .(1)ريحان يجش  منها ريح المسك
فأسالال مإ فالالوراع، قالالال أبالالو هريالالر   ،ألم أ سسه يرةسسر  ؤه ادعدد -ب 
 : كنالالالإ أدعالالالو أمالالالش إلالالالي اإلسالالال م وهالالالش مشالالالركة، فالالالدعوتها يومالالالاع

. وأنالا أبكالش ما أكره، فأتيإ رسول اَّلله  فأسمعتنش فش رسول اَّلله 
 ،إنالالش كنالالإ أدعالالو أمالالش إلالالي اإلسالال م فتالالأبي ع الالشه  ،يالالا رسالالول اَّلله : ق الالإ

اَّلله أن يهالالدي أمه أبالالش  فالالدعوتها اليالالوم فأسالالمعتنش فيالالك مالالا أكالالره، فالالادعُ 
خراالالإ ف ،((اللاهببم اهببد أما أبببي هريببرة)): هريالالر ، ففالالال رسالالول اَّلله 
ذا هالالو فالالإاب ف مالالا ائالالإ فصالالرت إلالالي الهالال ،مستهشالراع بالالدعو  نهالالش اَّلله 

بالالالا أمكانالالالك يالالالا : ففالالالالإ ،(3)فسالالالمعإ أمالالالش تشالالالض قالالالدمشه  ،(2)فمجالالالا
فاغتسال إ ولهسالإ درعهالا، : قال ،(4)هرير ، وسمعُإ تلخلة الما 

أشالهد : يالا أبالا هريالر : ففتحإ الهاب ثالم قالالإ ،وعج إ عن تمارها
فراعإ إلي  :قال ،وأشهد أن محمداع عهده ورسوله ،أن ال إله إال اَّلله 

 ،يالا رسالول اَّلله  :وأتيته وأنا أبكش مالن الفالرح، قالال ق الإ ،رسول اَّلله 
وهدى أمه أبش هرير ، فحمد اَّلله وأثني  ،أبشر قد استجاب اَّلله دعوتك

ادُع اَّلله أن يحههنالالش أنالالا ! ق الالإ يالالا رسالالول اَّلله : وقالالال تيالالراع، قالالال ،ع يالاله
 :ففالال رسالول اَّلله : قالال. ويحهالههم إلينالا ،وأمش إلي عهاده المال منين

                                                           

 .8/884صايا الترمذي، : ، وانظر8088، برقم 4/608الترمذي، (  1)
 .أي مغل (  2)
 .أي صوتهها في األاض(  3)
 .أي صوت تارينَّلل: نٍّخٍّة الهاء(  4)
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ببَّلل َّلللببى ع ببادِ الهببؤمنين وح ببا َّلللببيهم )) اللاهببم ح ببا ع  يببدِ هببذا وأما
ٌن يسم  بش وال يرانش إال أحهنش ،((الهؤمنين  .(1)فما ُت ح   ُم مح
 وذلك أن النهالش  ، عرو   ل أ ه ا جعد ا ب رقه دعاؤه  -جد 

فهالاع إحالداهما  ،أعطاه ديناراع يشتري له به شالا ، فاشالترى لاله باله شالاتين
جا  بدينار وشا ، فدعا له بالهركة فش بيعاله، وكالان لالو اشالترى بدينار، ف

اللاهبم ببااِ )): وفش مسند اإلمام أحمد أنه قالال لاله ،(2)التراب لربح فيه
ويالربح أربعالين ألفالاع قهالل  ،فكان يفض فالش الكوفالة ،((لَّلل في صفقة يهينَّلل
 .(3)أن يرا  إلي أه ه

 ومالالالن ف الالالم تتخ الالالض اإلاابالالالة، علسسب بعسسسا أعدا سسس  دعددداؤه  -د
وأمر أبو اهل بعال   ،فش مكة ذلك أن المشركين  ذوا رسول اَّلله 

ففعالالل  ،وهالالو سالالااد الفالوم أن يلالال  سالال  الجالالزور بالالين كتفالالش النهالالش 
هال ته رفال  هالوته ثالم  ف ما قلالي النهالش  ،ذلك عفهة بن أبش معيط

ف مالا سالمعوا هالوته  ،ثال ث مالرات ((اللاهم عليك بقريش)): دعا ع يهم
عليببك بببهبي اللاهببم )): ثالالم قالالال ،ا دعوتالالهوتالالافو ،ذهالالو عالالنهم اللالالحك

 هل بن ه ام، وعت ة بن ابيعة، وشبي ة ببن ابيعبة، والوليبد ببن عت بة، 
فوالالالذي : قالالال ابالالن مسالالعود .((وأميببة بببن نلببَ، وعق ببة بببن أبببي معببيط

                                                           

 .8491، برقم 4/1989مسلم، (  1)
 .8648، برقم 6/688ال خااي مع الفتا، (  2)
 .19868، برقم 4/816مسند أحهد،   (3)
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ي هالرعي يالوم بالدر، ثالم  بع  محمداع  بالح  لفالد رأيالإ الالذي سالمل
هوا إلالالي الف يالالو، ق يالو ((بالالدر (1)ُسالحح

فأقسالالم بالالاَّلله لفالالد > :يالةوفالالش روا ،(2)
اع  ،رأيتهم هرعي ع ي بدر قد غيرتهم الشمس ((وكان يوماع حارل

(3). 
 لحال  سالراقة النهالش  ،علسب رسراقب  سل    س   دعاؤه  - هد

ألن  ؛يريد أن يفت ه وأبا بكر، لكش يحصل ع الي ديالة كالل واحالد  منهمالا
كالالل وأبالالا بكالالر أو أسالالرهما ديالالة  قريشالالاع اع الالوا لمالالن يفتالالل رسالالول اَّلله 
يالالا  :ا ر ه أبالالو بكالالر قالالالموعنالالد واحالالد منهمالالا، ف حالال  سالالراقة النهالالش 

: ففالال هذا فارٌس قد لح  بنالا، فالتفالإ إلياله رسالول اَّلله ! رسول اَّلله 
وسالاتإ يالدا فالرس سالراقة فالش األرض حتالي ب غالإ  ،((اللاهم اصبرعَّلل))

 ادع اَّلله لالش، فالدعا لاله رسالول اَّلله ! يا رسالول اَّلله : ففال سراقة ،الركهتين
 ، ونجإ فرسه، ورا  يخفش عنهما، فكان أول النهار ااهداع ع ي

 .(5)له يخفش عنه (4)وكان  تر النهار مس حة ،النهش 
لما كان : قال يوم بدر، عن عمر بن اللطاب  دعاؤه  -و

إلالالي المشالالركين وهالالم ألالالض، وأهالالحابه  يالالوم بالالدر نإالالر رسالالول اَّلله 

                                                           

 .ال إر التي لم تطوَ : القليا(  1)
 .1194، برقم 8/1410مسلم، (  2)
 .1194، برقم 8/1488مسلم، (  3)
القوم الذين يافظوه الثغوا من العدو، ويرق بوه العبدو لبإال يطبرقهم، فنبذلك سبراقة : الهسلاة(  4)

 .801، والقاموس الهايط، ص8/800ية، ، انظر النهاكاه مدافعاً ومخفياً عن الن ي 
 .8911، و8980، و8986، برقم 849، و848، و1/880ال خااي مع الفتا، (  5)
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الفه الة، ثالم مالد يدياله  اَّلله ث ثمائة وتسعة عشر راال ع، فاسالتفهل نهالش 
اللاهببم أنجببز لببي مببا وعببدتني، اللاهببم لتت مببا )): بربالاله (1)فجعالالل يهتالالض

وعدتني، اللاهم َّلله ت هلك هذ  العصابة مبن أهبل اإلسبالم   تع بد فبي 
اع يدياله مسالتفهل الفه الة ،فما زال يهتض برباله ،((األاض حتالي سالفط  ،مالاده

ثالم  ،ا ه فألفالاه ع الي منكهيالهفأتالاه أبالو بكالر فأتالذ رد ،ردا ه عن منكهياله
فإنالاله  ،مناشالالدتك ربالالك (2)يالالا نهالالش اَّلله كالالذاك: وقالالال ،التزمالاله مالالن ورائالاله

بَتَجاَإ ﴿: فالأنزل اَّلله  .سينجز لك ما وعدك يث وَه َابان بم  َفاس  بَتغت ك  َتس  َّللت
فتينَ  دت ببببر   م 

ببببَن ال َهِئتَنببببةت ٍَ م ت ببببهَل  ببببُدك م بت هت ببببم  أَن تببببي م  فأمالالالالده اَّلله  ،(3)﴾َلن 
بينمالا راالل مالن المسال مين يومئالذ يشالتد : قال ابن عهاس ،(4)ئكةبالم 

إذ سالالم  ضالالربة بالسالالول فوقالاله،  ،فالالش أثالالر راالالل مالالن المشالالركين أمامالاله
أقالدم حيالزوم، فنإالر إلالي المشالرك أماماله فخالر  :وهوت الفارس يفول

فنإالالر إليالاله فالالإذا هالالو قالالد تطالالم أنفالاله، وشالال  واهالاله كلالالربة  ،مسالالت فياع 
نصالاري فحالدث بالذلك رسالول فاتلره ذلك أام ، فجالا  األ ،السول

ففت الالوا يومئالالذ  ((صببدق  كلببك مببن مببدد السببهاء الثالثببة)): ففالالال اَّلله 
 .(5)وأسروا سهعين ،سهعين

                                                           

 .يستغيث باوا ويدعو : يهتَ(  1)
 .أي كفاِ، وفي بعف النس  كفاِ، والهعنى صايا: كذاِ(  2)
 .9: سواة األنفال، اآلية(  3)
 .1168، برقم 8/1804مسلم، (  4)
 .1168، برقم 1804-8/1804م مسل(  5)
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فالش  كالان المحالاربون لرسالول اَّلله  ،يسوم األزسبا  دعاؤه  -ز
المشالالالركون مالالالن أهالالالل مكالالالة، : هالالالم ،غالالالزو  األحالالالزاب تمسالالالة أهالالالناف

المدينالالة، وبنالالو والمشالالركون مالالن قهائالالل العالالرب، واليهالالود مالالن تالالارج 
قريإة، والمناففون، وكان من حلر الخندب من الكفار عشر   الف، 

 ،شالالهراع  وقالالد حاهالالروا النهالالش  ث ثالالة  الف، والمسالال مون مالال  النهالالش 
بالن  ولم يكن بينهم قتال إال ما كان من عمرو بن ُودل  العامري م  ع الش

، وكالالالان ذلالالالك فالالالش السالالالنة الرابعالالالة مالالالن ففت الالاله ع الالالش  ،أبالالالش طالالالالو
اللاهببم منببزل النتبباإ، )): ففالالالع الاليهم  ودعالالا رسالالول اَّلله  ،(1)الهجالالر 

((سريع الاساإ، اهزم األحزاإ، اللاهم اهزمهم وزلبزلهم
وأرسالل  ،(2)

ض تيالالامهم، وال  ،اَّلله ع الالي األحالالزاب انالالداع مالالن الالالريح فجع الالإ تفالالولح
لهم قرار، وانالد  دراع إال كفأته، وال طنهاع إال ق عته، وال يفرل تدع لهم قح 

 .(3)زلالونهم وي فالون فالش ق الوبهم الرعالو والخالوفل من الم ئكة يزاَّلله 
ك  ﴿: قالالالال اَّلله تعالالالالي ن م  َّللت  َعَلبببي 

ت َهبببَة اوا وا نتع  ك بببر  يَن لَمن بببوا اك 
َيبببا أَُيَهبببا الابببذت

َهبا َوَكباَه اوا  بتَهبا َ اءَ  ن بوًدا لابم  َتَرو  يًابا َو   م  ات هت َنا َعَلبي  َسبل  ن ودث َفهَا  ت ن م    
يًراَتع   ك  َزاَغب ت  * َهل وَه َبصت نن م  َوَّللت َفَل مت ن  أَس  قتن م  َومت ن َفو  وك م م ت ك  َ اؤ   َّللت

ت الظُن وَنبا َر َوَتظ ُنوَه بتاوا َاَنا ت ل وإ  ال  ق  بَي  *األَب َصاا  َوَبَلَغ ت ال  ت لت َنالتبَك اب  ه 

                                                           

 .816-8/869زاد الهعاد، : انظر(  1)
 .414، برقم 1/486ال خااي مع الفتا، (  2)
 .8/814زاد الهعاد، (  3)
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َزا ً  ل  ل وا زت زت ل  ن وَه َوز  مت ؤ  يًدا ال ه   .(1)﴾َشدت
فالش حديثاله  عالن سال مة بالن األكالوع  :يوم زنسيل دعاؤه  -ح 

 ف مالالا غشالالوا رسالالول اَّلله )): فالالش غالالزو  حنالالين قالالال عالالن قتالالال النهالالش 
ثالالم اسالالتفهل بالاله  ،ثالالم قالاله  مالالن تالالراب  مالالن األرض ،نالالزل عالالن الهغ الالة
((شبباه  الو ببو )): واالالوههم ففالالال

فمالالا ت الال  اَّلله مالالنهم إنسالالاناع إال  ،(2)
، وقسالم دبرين، فهالزمهم اَّلله مأل عينيه تراباع بت الك الفهلالة، فولالوا مال

((غنائمهم بين المس مين رسول اَّلله 
(3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .11-9: سواة األحزاإ، اآليات(  1)
 .أي ق ا : شاه  الو و (  2)
 .1111، برقم 8/1488مسلم، (  3)
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 اتالدعوات المستجاب: الفصل السادس
كالالل مالالن عمالالل بالشالالرول، وابتعالالد عالالن الموانالال ، وعمالالل بالالاآلداب، 

فهالو ممالن يسالتجيو اَّلله  ،ى أوقات اإلاابالة، واألمالاكن الفاضال ةوتحرل 
الال نالالإ السالالنة أنواعالالاع دعالالا ه، وقالالد بيه   ،  هالالذه الشالالرولوأهالالنافاع ممالالن طهه

 :ومنهم ،واستجاب اَّلله دعا هم
 :دعوة المسلم ألليه المسلم برهر ال يب -1

: أتريالد الحالو العالام ؟ قالال: أنها قالالإ لصالفوان ’عن أم الدردا  
دعوة  )): كان يفول فإن النهش  ؛فادُع اَّلله لنا بخير: نعم، قالإ :فف إ

لغيا مستجابة، عند اأسَّلل ملك كلها دعا الهرء الهسلم ألنيَّلل بظهر ا
((ولك بهثل ،لمين: ألنيَّلل بخير قال الهلك الهوكل بَّلل

(1). 
مببا مببن ع ببد مسببلم )): أنالاله قالالال عالالن النهالالش  وعالالن أبالالش الالالدردا  

ثلٍ يدعو ألنيَّلل بظهر الغيا َّلل  قال الهَ  ((َلك  ولَك بتهت
(2). 

 :دعوة المرلوم -8
وسالالاب  ،لالالي الالاليمنبعالال  معالالاذاع إ أن النهالالش  ^عالالن ابالالن عهالالاس 
فإنهبا لبيس بينهبا وببين اوا  ،واتب ت دعبوة الهظلبوم)): الحدي  وقالال فياله

((حجبباإ
مالال  أبالالش سالالعد  عنالالدما  ومالالن هالالذه اإلاابالالة قصالالة سالالعد  ،(3)

                                                           

 .8188برقم  4/8894مسلم (  1)
 .8188، برقم 4/8894مسلم (  2)
 .8440، و1894ال خااي، برقم (  3)
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نشالالدتنا فالالإن سالالعداع كالالان ال يسالالير  اأمالالا إذ)): قالالال لمالالن سالالأله عالالن سالالعد
الالأ   :بالسالالرية، وال يفسالالم بالسالالوية، وال يعالالدل فالالش الفلالالية، قالالال سالالعد ا م 

قالالالام ريالالالا   ،ال ههالالالم إن كالالالان عهالالالدك هالالالذا كاذبالالالاع : بالالالث ث واَّلله ألدعالالالونه 
ضالاله بالالالفتن، وكالالان بعالالد إذا فأطالالل عمالالره، وأطالالل ففالالره، وعرل  ،وسالالمعة

: أهابتنش دعو  سعد، قال عهالد الم الك ،شيخ كهير مفتون: سئل يفول
الر، وإناله ليتعالرض أف ه  نا رأيته بعد قد سالفط حااهالاه ع الي عينياله مالن الكح

((ُهنش الطري  يغمزُ ل جواري ف
(1). 

عنالالد مالالروان بالالن  وتاهالالمإ أروى بنالالإ أويالالس سالالعيد بالالن زيالالد 
أنالا كنالإ  تالذ مالن : الحكم وادعالإ ع ياله أناله أتالذ مالن أرضالها، ففالال
ومالا سالمعإ  :؟ قالالأرضها شاليئاع بعالد الالذي سالمعته مالن رسالول اَّلله 

مبن أنبذ شب راً )): يفالول سمعإ رسول اَّلله : ؟ قالمن رسول اَّلله 
ببمببن األ قببَّلل َّلللببى سبب ع أارببيناض بغيببر حق ت ال ههالالم إن : ثالالم قالالال ،((َّلل َ و ت

فرأيتهالالا : بصالالرها، وااعالالل قهرهالالا فالالش دارهالالا، قالالال كانالالإ كاذبالالة فالالأعمح 
أهابتنش دعو  سعيد بن زيد، فهينما هالش : تفول ،عميا  تت مس الجدر

فوقعالالالإ فيهالالالا فكانالالالإ  ،تمشالالالش فالالالش الالالالدار مالالالرت ع الالالي بئالالالر فالالالش الالالالدار
 .(2)قهرها

دعبببوة الهظلبببوم )): قالالالال رسالالالول اَّلله : قالالالال وعالالالن أبالالالش هريالالالر  
                                                           

، وهبو أسبامة ببن قتبادة يننبى 448، ببرقم 1/884، ومسبلم، 144، ببرقم 8/886ال خااي، (  1)
 .أبا سعدة

 .8/1888، 1618مسلم، برقم (  2)
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((وَّلله كاه فا راً ففجوا  على نفسَّلل ،مستجابة
(1). 

 :وأنشد بعلهم ففال
قتببببدت  نببببَ    تظلهببببنا َّللكا مببببا ك    ااً م 

 

   يهتيبببك بالنبببدمت لنبببر   فبببالظلم   
 ك والهظلبببببوم منت بببببَّللث نامببببب  عيون ببببب 

 

 وعببين اوا لببم تببنمت  ،يببدعو عليببك 
 .دعوة الوالد لولدهد   8 

 .دعوة الوالد على ولده د  4
 :دعوة المسافر د  4

ثبببالث دعبببوات )): قالالالال رسالالالول اَّلله : قالالالال عالالالن أبالالالش هريالالالر  
دعوة الهظلوم، ودعوة الهسافر، ودعبوة : ي ستجاإ لهن   شك فيهن

((الوالد لولد 
((على ولد )) :وفش رواية أحمد والترمذي (2)

(3). 
 .مستجابة فينهغش الحذر من دعو  ه ال ، فإن دعوتهم

 :دعوة الصائم -6
الصببائم حتببى : ثالثببة   تببرد دعببوتهم)): يرفعالاله  عالالن أبالالش هريالالر 

                                                           

، وحسبببنَّلل 1866، وأببببو داود الطيالسبببي فبببي مسبببند ، ببببرقم 0194، ببببرقم 8/861أحهبببد، (  1)
، وفبببي صبببايا الجبببامع، 161، ببببرقم 8/481لة األحاديبببث الصببباياة، األل ببباني فبببي سلسببب

 .8811، برقم 8/144
، 1468، ببرقم 8/09، وأبو داود، 8440، برقم 4/488، و1984، برقم 4/814الترمذي، (  2)

، وفبي 1/806، وحسبنَّلل األل باني فبي صبايا أببي داود، 8068، برقم 8/1818وابن ما َّلل، 
 .8/881ما َّلل، وصايا ابن  8/146صايا الترمذي، 

 .8440، برقم 8/840، وأحهد، 8440، برقم 4/488الترمذي، (  3)
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واإلمبببام العبببادل، ودعبببوة الهظلبببوم يرفعهبببا اوا فبببوه الغهبببام،  يفطبببر،
وعزتبي ألنصبرنك ولبو بعبد  :ويقبول البرإ ،وَيفَتا  لها أبواإ السبهاء

((حين
(1). 
 .يفطر يندعوة الصائم ح - 1
 :لاإلمام العاد -0

فش هفة الجنالة  فش حديثه الطويل عن النهش  عن أبش هرير  
اإلمببام العببادل، : ثالثببة   ت ببرُد دعببوتهم... )): قالالال فالالش  تالالره ،ونعيمهالالا

والصائم حين يفطر، ودعوة الهظلوم يرفعها فوه الغهبام، وت َفبتاا  لهبا 
بببب: أبببببواإ السببببهاء، ويقببببول الببببرُإ   ك ولببببو بعببببدَ رنا وعزتببببي ألنص 

((حين
(2). 

َّلله للصائم عند فطر  لدعوًة مبا )): يرفعه وعن عهد اَّلله بن عمرو 
((ت رد  

(3). 
هم)): يرفعالالاله وعالالالن أبالالالش هريالالالر   البببذاكر وا : ثالثبببة   ي بببرُد دعببباؤ 

                                                           

واوا  الترمببذي بإسببناد لنببر بعببد شببيخَّلل عببن أبببي  8490، بببرقم 4/410الترمببذي بلفظببَّلل، (  1)
، وصبااَّلل األل باني فبي 8486رقم ب ،4/618 ،<الصائم حين يفطر>: ، ولنن قالهريرة 

،  وأنر بببَّلل أيٍّبببباً 1148، ببببرقم 1/441، ، وابببببن ما بببَّلل8/811صبببايا سبببنن الترمبببذي، 
 .4/196ال غوي، 

 .8/811، وصااَّلل األل اني في صايا الترمذي، 8486، برقم 4/618الترمذي، (  2)
 .4/848وحسنَّلل الاافظ في تخريج األككاا،  ،1148برقم  ،1/441ابن ما َّلل، (  3)
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ط كثيراً، ودعوة الهظلوم، قست ((واإلمام اله 
(1). 

 :دعوة الولد الصالح - 9
عهلبَّلل َّلل   نقطبعاَّللكا مبات اإلنسباه )): يرفعاله لحدي  أبش هرير  

نتفببع بببَّلل، أو ولببٍد صببالٍا َّلل  مببن صببدقٍة  اايببٍة، أو علببٍم ي  : مببن ثببالث
((يدعو لَّلل

(2). 
 :دعوة المستيقظ من النوم إذا دعا بالمأثور - 18

مببن  مببن تعببااا )): أنالاله قالالال عالالن النهالالش  عالالن عهالالاد  بالالن الصالالامإ 
 ،  َّلللَّلل َّلل  اوا وحد    شريك لَّلل، لبَّلل الهلبك ولبَّلل الاهبد: الليل فقال

،وهو على كل شيء قبدير،  ، و  َّلللبَّلل َّلل  اوا و وسب ااه اوا  ،الاهبد وا
أو دعا  ،اللاهم اغفر لي :ثم قال ،واوا أك ر، و  حول و  قوة َّلل  باوا 

 .(3)(([ ل  صالتَّللى ق  فإه عزم فتوره ثم صلا ] ،[لَّلل]است جيا 
 :دعوة المضطر    -11

بببببن ي جيبببببا  اله﴿: قالالالالالال اَّلله تعالالالالالالي ََ أما ببببب ٍّبببببَطرا َّللكا دَعبببببا   وين ت

                                                           

 8/818صباياة، ، وحسبنَّلل األل باني فبي سلسبلة األحاديبث ال8/899ال يهقبي فبي ال بعا، (  1)
 .1811برقم، 

 .1681، برقم 8/1844مسلم، (  2)
اغفبر  اإ ت >فإنهبا عنبد   اغفبر لبي؛ اللاهبم: ، والترمذي بلفظبَّلل َّلل  قولبَّلل1144ال خااي، برقم (  3)

 .8414برقم  ،<لي
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 .(1)﴾الُسوءَ 
ومما يالدل ع الي أن مالن أقالوى أسالهاب اإلاابالة االضالطرار حالدي  

فانحطإ ع ي فم الغار هالخر   ،ارغالث ثة الذين  واهم المهيإ إلي 
انإالروا أعمالاالع : من الجهل أغ فإ الغار ع يهم، ففال بعلالهم لالهع 

هالالالا لع الالاله يفراهالالالا عالالالنكم، عم تموهالالالا هالالالالحة َّلله تعالالالالي واسالالالألوا اَّلله ب
فخراالالالوا  ،فارتفعالالالإ الصالالالخر  ،فالالالدعوا اَّلله تعالالالالي بصالالالالح أعمالالالالهم

 .(2)يمشون
لحالالالشل  مالالالن العالالالرب  (3)أن وليالالالد  كانالالالإ سالالالودا  ’وعالالالن عائشالالالة 

فخراالالإ هالالهية لهالالم ع يهالالا وشالالاح : قالالالإ .فكانالالإ معهالالم ،فأعتفوهالالا
 ،(4)فمالرت باله ُحالديلا  ،أو وقال  منهالا ،أحمر مالن ساليور، قالالإ فوضالعته

حتالالي  ،فطففالالوا يفتشالالوا: قالالالإ ،فحسالالهته لحمالالاع فخطفتالاله ،م فالاليوهالالو 
واَّلله إنالالش لفائمالالة معهالالم إذ مالالرت الحالالديلاُ  فألفتالاله، : قالالالإ ،فتشالالوا ُقُه هالالا

ونش به زعمتم وأنالا مفف إ هذا الذي اتهمت: قالإ. فوق  بينهم: قالإ
قالالإ  ،فأسال مإ وهوذا، قالالإ فجالا ت إلالي رسالول اَّلله  ،منه بريئة

                                                           

 .68: سواة النهل، اآلية(  1)
، 4/8899سبلم، ، وم4914ال خااي، كتاإ األدإ، باإ َّلل ابة دعاء مبن ببر والديبَّلل، ببرقم (  2)

 .8148برقم 
 .<أسله  امرأة سوداء ل عف العرإ>: 8084وفي اواية لل خااي، في حديث اقم (  3)

ديا>: وفي اواية ال خااي(  4)  .8084رقم ب ،<الا 
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فكانالالإ  :قالالالإ ،(1)لهالالا تهالالا  فالالش المسالالجد أو حفالالشعائشالالة فكانالالإ 
 :ال تج س عندي مج ساع إال قالإ: تأتينش فتحدث عندي، قالإ

 ويبببوم الوشببباحت مبببن تعا يبببات اب تنبببا

 

 أ  َّللنبببَّلل مبببن بلبببدةت النفبببر أنجببباني 
مالالا شالالأنك ال تفعالالدين معالالش مفعالالداع إال : فف الالإ لهالالا: قالالالإ عائشالالة 

وهالذا سالهو إسال مها،  ،(2)ش بهالذا الحالدي تفحالدثن :هذا؟ قالإ :ق إ
 .نافعة    ضارل  به فرُ 

 :دعوة من بات طاهرا  على ذكر ّللاه  -18
من مسلم ي يب   علبى  ام)): قال عن النهش  عن معاذ بن اهل 

ككر اوا َاهراً فيتعااا من الليل فيسهل اوا نيراً من البدنيا واآلنبرة َّلل  
((أعطا  اوا َّلليا 

(3). 
 :عوة كي النوهدعوة من دعا بدب   18

َا ﴿: قالالال اَّلله تعالالالي ببدت ببً ا َفَظببنا أَه لاببن ناق  َغارت َهببَا م  ك كا َوَكا الُنببوهت َّللت
بَن  ن تبي ك نب   مت َااَنَك َّللت ب   َلبَّلَل َّللت  أَنبَ  س  َّللت َفَنباَدى فتبي الظُل َهباتت أَه   َّللت َعَلي 

ينَ  َغبببببم ت َوَكببببب * الظابببببالتهت بببببَن ال  َنببببببا   مت ي  َنا َلبببببَّلل  َوَنجا بببببَتَج   ببببببي َفاس  َذلتَك ن نجت
ينَ  نت مت ؤ   .(4)﴾ال ه 

                                                           

 .هو ال ي  الٍّي  الصغير: الافش(  1)
 .8084، و489ال خااي، برقم (  2)
، وصببااَّلل األل بباني فببي صببايا 88840، بببرقم 4/114، وأحهببد، 4848أبببو داود، بببرقم (  3)

 .1/844، وصايا الترغيا والترهيا، 8/941أبي داود، 
 .00 -01: سواة األن ياء، اآليتاه(  4)
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 يدعبوة كت )): قالال رسالول اَّلله : قالال عن سعد بن أبالش وقالاص 
  َّلللَّلل َّلل  أنب  سب اانك َّللنبي : النوه َّللك دعا بها وهو في بطن الاوت

كنبب  مببن الظببالهين، فإنببَّلل لببم يببد  بهببا ا ببلث مسببلمث فببي شببيء قببط َّلل  
((لَّللاستجاإ اوا 

(1). 
 :إذا دعا بالمأثور دعوة من أصيب بمصيبة -14

مبا مبن )): يفالول سمعإ رسالول اَّلله : قالإ رَضِيَ اللَّه عَنْهَاعن أم س مة 
رنبي فبي : ع د تصي َّلل مصي ة فيقول َّللنا وا وَّللنبا َّللليبَّلل اا عبوه، اللاهبم أ   

وأنلَ لَّلل  ،َّلل  ل ر  اوا في مصي تَّلل ،لتَ لي نيراً منهاوأَن   ،مصي تي
فش أبالو سال مة ق الإ كمالا أمرنالش رسالول اَّلله ف ما تالو: قالإ ،((نيراً منها

، رسول اَّلله  :فأت ض لش تيراع منه
 (2). 

 :دعوة من دعا باالسم األعرم -14
راال ع يالدعو  سالم  النهالش : عالن أبياله قالال ،عن عهد اَّلله بن بريالد 

ال ههم إنش أسألك بأنش أشهد أنك أنإ اَّلله ال إله إال أنالإ : وهو يفول
لم ي الد ولالم يولالد، ولالم يكالن لاله كفالواع أحالد، قالال األحد الصمد الذي 

والذي نفسي بيد  لقد سهل اوا باسهَّلل األعظبم البذي َّللكا د عبي )): ففال
                                                           

، 1668، ببببرقم 1/118، وأحهبببد، فبببي الهسبببند، 8484، ببببرقم 4/489أنر بببَّلل الترمبببذي، (  1)
ج النلبم، خبريت، وصااَّلل ووافقَّلل الذه ي، قال ع د القبادا األانباؤوط فبي 1/484والااكم 

، وصببااَّلل األل بباني فببي صببايا الترمببذي، <وحسببنَّلل ابببن حجببر. وهببو كهببا قببا >: 06ص
8/160. 

 .910، برقم 8/688مسلم، (  2)
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طى إل بَّلل أع  ((بَّلل أ اإ، وَّللكا س 
(1). 

االسالاع وراالل يصال ش ثالم  أنه كان م  رسالول اَّلله  وعن أنس 
، بالدي  ال ههم إنش أسألك بأن لك الحمالد ال إلاله إال أنالإ، المنالان: دعا

ففالالال . السالالموات واألرض، يالالا ذا الجالال ل واإلكالالرام، يالالا حالالش يالالا قيالالوم
لقببد دعببا اوا باسببهَّلل العظببيم الببذي َّللكا د عببي بببَّلل أ بباإ وَّللكا )): النهالالش 

إل بَّلل أعطى ((س 
(2). 

 :دعوة الولد البار بوالديه -16
إن : عن مالك عن يحيي بالن سالعيد أن سالعيد بالن المساليو كالان يفالول

 .(3)وقال بيده نحو السما  فرفعهما ،ده من بعدهالرال ليرف  بدعا  ول
َّلله اوا ليرفع الدا ة )): قال رسول اَّلله : قال وعن أبش هرير  

يا اإ ت أناى لي هذ   فيقبول باسبتغفاا : للع د الصالا في الجنة فيقول
((ولدِ لك

(4). 

                                                           

، ببرقم 4/868، وأحهبد، 1498، ببرقم 8/19، وأببو داود، 8414، برقم 4/414الترمذي، (  1)
ني فببي ، وصببااَّلل األل ببا1/484، والابباكم، 8041، بببرقم 8/1861، وابببن ما ببَّلل، 88948

 .8/168صايا الترمذي، 
، ببرقم 8/1860، واببن ما بَّلل، 8444، ببرقم 4/448، والترمبذي، 1494، برقم 8/08أبو داود، (  2)

 .1/819، وصااَّلل األل اني في صايا النسائي، 1888، برقم 8/48، والنسائي، 8040
هبذا   يبداِ : قبال اببن ع بد ال بر>: وقال الهاق  ع د ال اقي 1/811أنر َّلل اإلمام مالك، (  3)

 .<بالرأي، وقد  اء بسند  يد
 .4/848، وصاا َّللسناد  ابن كثير في تفسير ، 18618، برقم 8/489أنر َّلل أحهد في الهسند، (  4)
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َّللكا مبببات اإلنسببباه )): قالالالال أن رسالالالول اَّلله  وعالالالن أبالالالش هريالالالر  
ينتفبع ببَّلل، أو  مَّلل  من صدقة  ااية، أو علب: َّلل  من ثالثة انقطع عهلَّلل

((ولد صالا يدعو لَّلل
(1). 

فالالإن  ؛ومالالن ذلالالك حالالدي  الث ثالالة الالالذين انحالالدرت ع الاليهم الصالالخر 
اع بوالديه فتوسل بذلك العمل الصالح، فاسالتجاب  ،منهم را ع كان بره

 .(2)اَّلله دعا ه
و أقسالم ع الي عن أفلل التابعين، وأنه ل ومن ذلك إتهار النهش 

 .اَّلله ألبره، والسهو أن له والد  هو بها برٌ 
: يفالالول سالالمعإ رسالالول اَّلله : قالالال فعالالن عمالالر بالالن الخطالالاب 

يهتي علينم أويس بن عامر مع أمداد أهل البيهن، مبن مبراد، ثبم مبن ))
قره، كاه بَّلل برص ف رأ منَّلل َّلل  مورع داهم، لَّلل والدة هو بها ببر، لبو 

((استطع  أه يستغفر لك فافعل أقسم على اوا ألبر ، فإه
(3). 

 .دعوة الحاج - 11
 .دعوة المعتمر - 10
 :دعوة ال ازي في سبيل ّللاه  - 19

                                                           

في كتاإ الوصية، باإ ما يلاب  اإلنسباه مبن الثبواإ بعبد وفاتبَّلل،  8/1844أنر َّلل مسلم، (  1)
 .1681برقم 

 .8148، برقم 4/8899، ومسلم، 8814، برقم 4/81ال خااي، (  2)
 .8448في كتاإ فٍّائل الصاابة، باإ فٍّائل أويس القرني، برقم  4/1960أنر َّلل مسلم، (  3)
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، )): قالالالال لحالالالدي  ابالالالن عمالالالر عالالالن النهالالالش  الغبببازي فبببي سببب يل اوا
((وسهلو  فهعطاهم دعاهم فه ابو ،: والااج، والهعتهر وفد اوا 

(1). 
 :دعوة الذاكر َّلله كثيرا   - 88
همثالثببة   ي ببرُد د  )): قالالال عالالن النهالالش  أبالالش هريالالر  عالالن  : عبباؤ 

((الذاكر وا كثيراً، ودعوة الهظلوم، واإلمام الهقسط
(2). 

 :دعوة من أحبه ّللاه ورضي عنه - 81
من : َّلله اوا تعالى قال)): قال رسول اَّلله : قال عن أبش هرير  

يا ع دي ب بيء أحبا  عادى لي ولياً فقد لكنتَّلل بالارإ، وما تقرإ َّللل
َّلللببيا مهببا افتررببتَّلل عليببَّلل، ومببا يببزال ع ببدي يتقببرإ َّلللببي بالنوافببل حتببى 
أح َّلل، فإكا أح  تَّلل كن  سهعَّلل الذي يسهع بَّلل، وبصر  الذي ي صبر ببَّلل، 
ويد  التي يب طش بهبا، وا لبَّلل التبي يه بي بهبا، وَّلله سبهلني ألعطين بَّلل، 

ي عبن ولإن استعاكني ألعيذنَّلل، وما ترددت عن شبيء أنبا فاعلبَّلل تبردد
((وأنا أكر  مساَءتَّلل   تنفس الهؤمن ينر  الهؤ

(3). 
ب الالذي لاله عنالد اَّلله منزلالة عإيمالة إذا سالأل وهذا المحهوب المفرل 

دعالالاه أاابالاله،  اَّلله شالاليئاع أعطالالاه، وإن اسالالتعاذ بالاله مالالن شالالش  أعالالاذه، وإن
                                                           

، وسلسبببلة 8/149، وحسبببنَّلل األل ببباني فبببي صبببايا اببببن ما بببَّلل، 8098اببببن ما بببَّلل، ببببرقم (  1)
 .4/488، 108األحاديث الصاياة، برقم 

، وحسبنَّلل 1811ي فبي البدعاء، ببرقم ، والط رانب8/899أنر َّلل ال يهقي في شبعا اإليهباه، (  2)
 .1811، برقم 8/811العالمة األل اني في سلسلة األحاديث الصاياة، 

 .6488ال خااي، كتاإ الرقاه، باإ التوارع، برقم (  3)
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، وقالالالد كالالالان كثيالالالر مالالالن فيصالالالير مجالالالاب الالالالدعو  لكرامتالالاله ع الالالي ربالالاله 
ال  (1)الدعو  بإاابة اع الس ض الصالح معروف بيلح ، وفالش الصالحيحين أن الر 

فعرضالوا ع اليهم األرش فالأبوا، فط هالوا  ،بنإ النلر كسرت ثنية اارية
بالفصالاص، ففالال أنالس : ففلي بينهم رسول اَّلله  منهم العفو فأبوا،

ال ؟ والالذي بعثالك بالالح  ال تكسالر ثنيتهالا، : لالرنبن ال بيلح أتُكسالر ثنيالة الر 
َّلله مبن ع باد اوا )): ال رسالول اَّلله وأتذوا األرش، ففال ،فرضش الفوم

((من لو أقسم على اوا ألبر 
كبم )): قالال عن النهش  وعن أنس  ،(2)

كي َهببرين لببو أقسببم علببى اوا ألبببر  مببنهم  (3)مببن رببعيَ متٍّببعاَ
((ال راء بن مالبك

كبم مبن أشبعث أغ بر كي )): ولفإاله عنالد الترمالذي ،(4)
َببببَّلل  لبببَّلل   (5)َهبببرين   ي ؤ 

مبببنهم ال بببراء ببببن  ،م علبببى اوا ألببببرا لبببو أقسببب (6)
((مالبببك

وكالالالان الحالالالرب إذا اشالالالتدت ع الالالي المسالالال مين فالالالش الجهالالالاد  ،(7)
يالا رب أقسالمإ ع يالك لمالا : أقسم ع ي ربك، فيفول ،يا برا : يفولون

أقسمإ ع يك : منحتنا أكتافهم، ف ُيهزم العدو، ف ما كان يوم تُستر قال
                                                           

 .8/840 امع العلوم والانم، : انظر(  1)
 .وغيرهها 1684، ومسلم، برقم 8188ال خااي، برقم (  2)
 .يتج روه عليَّلل في الدنيا للفقر واثاثة الاالالذي يتٍّعفَّلل الناس و(  3)
 .8/898الااكم وصااَّلل ووافقَّلل الذه ي، (  4)
 .أي صاحا ثوبين نلقين: كي َهرين(  5)
 .  ي  الى بَّلل و  يلتف  َّللليَّلل:   يؤبَّلل لَّلل(  6)
، وقبببال صبببايا حسبببن، وصبببااَّلل األل ببباني فبببي صبببايا 8044، ببببرقم 4/698الترمبببذي، (  7)

 .8/889الترمذي، 
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 ،هيد، فمنحالالوا أكتالالافهمواع تنالالش أول شالال ،يالالا رب لمالالا منحتنالالا أكتالالافهم
 .(1)وقتل الهرا  شهيداع 

فالش االام  الع الوم والحكالم أمث الة كثيالر   ‘وقد ذكر ابن راالو 
، وشاليخ اإلسال م (2)ع ي استجابة اَّلله تعالي لكثير من عهالاده المال منين

ذكالالر أمالالوراع عإيمالالة مالالن ذلالالك فالالش كتابالاله الفرقالالان بالالين أوليالالا  الالالرحمن 
كتالالاب ))الالالدنيا ذكالالر فالالش كتابالاله  ، وأبالالو بكالالر بالالن أبالالش(3)وأوليالالا  الشالاليطان
 .(4)أموراع عإيمة ((مجابش الدعو 

                                                           

، واببن كثيبر فبي ال دايبة 1/118أسبد الغاببة، : ، وانظبر1/848أنر َّلل أببو نعبيم فبي الاليبة، (  1)
 .1/94والنهاية، 

 .846-840 امع العلوم والانم، ص: انظر(  2)
 .888-886ص(  3)
 .10-11ككر مائة وثالثين َّلل ابة، ص(  4)
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 أهمية الدعاء ومكانته يف احلياة: الفصل السابع

 افتقار العباد وحاجتهم إلى ربهم: المبحث األول
امي  الخ   مفتفرون إلي اَّلله تعالي فالش ا الو مصالالحهم ودفال  

هبا الناباس  أنبت م  يبا أي﴿: ملارهم، فش أمور دينهم ودنياهم، قالال تعالالي
قراء  َّلللى اوا واو  هَو الغنُي الَاهيد    هُ نُاليلح ه  وممالا يوضالح ذلالك ويُ  ،(1)﴾الف 

يبا )): أناله قالال فيمالا يروياله عالن رباله  عالن النهالش  حدي  أبش ذر 
فبببال  ،مببباً و علتبببَّلل بيبببننم مارا  ،مببب  الظلبببم نفسبببيَّللنبببي حرا  ،ع بببادي

فاستهدوني أهدكم، يا  ،ديتَّللَّلل  من ه نم رالٌّ كلُ  ،تظالهوا، يا ع ادي
فاسبببتطعهوني أَعهنبببم، يبببا  ،نبببم  بببائع َّلل  مبببن أَعهتبببَّللكلُ  ،ع بببادي
 ،فاستنسبوني أكسبنم، يبا ع بادي ،َّلل  مبن كسبوتَّلل نبم عبااٍ كلُ  ،ع ادي

فاسبتغفروني  ،وأنا أغفر الذنوإ  هيعاً  ،َّللننم تخطإوه بالليل والنهاا
ولبن ت لغبوا  وني،ي فتٍّبر  نبم لبن ت لغبوا ربر  َّللن   ،أغفر لنم، يا ع بادي

 ،نملبو أه أولنبم ولنبركم وَّللنسبنم و بنا  ،نفعي فتنفعوني، يا ع بادي
ما زاد كلك في ملني شبيإاً،  ،كانوا على أتقى قلا ا ل واحد مننم

كبانوا علبى أفجبر  ،نملنم ولنركم وَّللنسبنم و بن  أو   لو أه   ،يا ع ادي
لبو  ،ما نقَ كلك من ملني شيإاً، يا ع بادي ،قلا ا ل واحد مننم

 ،واحببببدٍ  فببببي صببببعيدٍ  قبببباموا ،نملنببببم ولنببببركم وَّللنسببببنم و ببببن  و  أ أه  

                                                           

 .14: سواة فاَر، اآلية(  1)
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مبا نقبَ كلبك مهبا عنبدي َّلل   ،فهعطي  كبل واحبد مسبهلتَّلل ،فسهلوني
هببا هببي أعهببالنم َّللن   ،كهببا يببنقَ الهخببيط َّللكا أدنببل ال اببر، يببا ع ببادي

، ومببن  ،أحصبيها لنبم ثبم أوفبينم َّللياهبا، فهبن و بد نيبراً فلياهبد اوا
((فسَّللَّلل  ن و د غير كلك فال يلومنا 

(1). 
وهذا يفتلش أن امي  الخ   مفتفالرون إلالي اَّلله تعالالي فالش ا الو 

ودفالال  ملالالارهم فالالش أمالالور ديالالنهم ودنيالالاهم، وأن العهالالاد ال  ،مصالالالحهم
يم كالالون ألنفسالالهم شالاليئاع مالالن ذلالالك ك الاله، وأن مالالن لالالم يتفلالالل اَّلله ع يالاله 
بالهالالدى والالالرزب، فإنالاله يحرمهالالا فالالش الالالدنيا، ومالالن لالالم يتفلالالل اَّلله ع يالاله 

ت ه تطاياه فش اآلتر بمغفر   ب ف  ذنوبه أو 
(2). 

 ل العبد ربهأما يس أهمُّ : المبحث الثاني
ألن  ؛العهالالالد يسالالالأل ربالالاله كالالالل شالالالش  يحتااالالاله فالالالش أمالالالر دينالالاله ودنيالالالاه

وَّلله  من شيٍء َّلل  عنَدنا نزائتن َّلل  ﴿ :، قال سهحانهالخزائن ك ها بيده 
علبومٍ  لَّلل  َّلل  بقَدٍا ما وال  ،لمالا أعطالي وهالو سالهحانه ال مالان  ،(3)﴾وما ن َنز ت

 ،  مانع لهبا أعطيب  اللاهما )): يفول معطش لما من ، كما كان النهش 
((و  ينفبع كا الجبد ت منبك الجبدُ  ،و  معطي لها منعب 

أي ال ينفال   ،(4)

                                                           

 .وغير  8411مسلم، برقم (  1)
،  امع ال(  2)  .8/81علوم والانم  بن ا ا احهَّلل اوا
 .81: سواة الاجر، اآلية(  3)
 .498، برقم 1/414أنر َّلل مسلم، (  4)
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 .(1)ذا الغني منك غناه وإنما ينفعه اإليمان والطاعة
، واَّلله تعالي يحو أن يسأله العهالاد اميال  مصالالح ديالنهم ودنيالاهم

والمغفالالر ، والعفالالو ، مالالن المطالالاعم والمشالالارب، كمالالا يسالالألونه الهدايالالة
َّللت ﴿: فش الدنيا واآلتر ، قال اَّلله تعالي (2)والعافية وسَإل وا اَو مبن فٍّبلت

ت شيٍء عليهاً  : قالال وعالن أبالش مسالعود الهالدري  ،(3)﴾َّللها اَو كاَه بنل 
 ،ابببا أه ي سبببهلسبببلوا اوا مبببن فٍّبببلَّلل فبببإه اوا ي)): قالالالال رسالالالول اَّلله 

((وأفٍّل الع بادة انتظباا الفبرج
قالال : قالال وعالن أنالس بالن مالالك  ،(4)

ببَع  ،ليسببهل أحببدكم اباببَّلل حا تببَّلل  كلاهببا)): رسالالول اَّلله  س  حتببى يسببهل شت
َّللت َّللكا انقطع لت ((نع 

(5). 
ولكالالن العهالالد يهالالتم اهتمامالالاع عإيمالالاع بالالاألمور المهمالالة العإيمالالة التالالش 

 :ما يأتش فيها السعاد  الحفيفية ومن أهم ذلك
َتببدت ﴿: لفولالاله تعالالالي يددة،اسددؤال ّللاه الهد -1 ه  ه  ببَو ال  ببدت اوا  َفه  َمببن َيه 

                                                           

 .1/844النهاية في غريا الاديث  بن األثير، (  1)
 .48-8/80 امع العلوم والانم  بن ا ا، : انظر(  2)
 .88: سواة النساء، اآلية(  3)
،  وحسبنَّلل ال بي  ع بد القبادا 8411، ببرقم إ فبي انتظباا الفبرجالترمذي، في البدعوات، ببا(  4)

 .4/166األاناؤوط في تاقيقَّلل لجامع األصول، 
أنر ببَّلل الترمببذي، ولببم أ ببد  فببي نسببختي قببال ع ببد القببادا األانبباؤوط فببي تاقيقببَّلل لجببامع (  5)

، 149ت، ببباإ فببي الببدعوا 8680و، 8681رقم ببب ،أنر ببَّلل الترمببذي>: 4/166األصببول، 

 .<، وهو كها قالوحسنَّلل الترمذي
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ببًدا شت ببا ُمر  يل
ببَد َلببَّلل  َولت ببلتل  َفَلببن َتجت هدايالالة : والهدايالالة نوعالالان ،(1)﴾َوَمببن ي ٍّ 

وهالالش حاهالال ة ل مالال من،  ،مجم الالة، وهالالش الهدايالالة لويمالالان واإلسالال م
تفاهالالاليل أاالالالزا  اإليمالالالان وهدايالالالة مفصالالال ة، وهالالالش هدايتالالاله إلالالالي معرفالالالة 

إعانته ع ي فعل ذلك، وهالذا يحتالاج إلياله كالل مال من لالي ع وواإلس م، 
ونهاراع، ولهذا أمر اَّلله عهاده أن يفرأوا فش كل ركعة من ه تهم قولاله 

َِ نسبَتعين  ﴿: تعالي َِ نع  د  وَّللياا يفالول فالش دعائاله  وكان النهالش  ،(2)﴾َّللياا
الاب   ناهبدني لهبا انتلبَ فيبَّلل مب. ..)): الذي يستفتح به ه ته بال يالل

((َّللنك تهدي من ت اء َّلللى صراط مسبتقيم ،بإكنك
بالن  وأوهي معالاذ ،(3)

ب اللاهبما )): أن يفول دبر كل هال   اهل   ،ي علبى ككبرِ وشبنرِأعن ت
((وحسببن ع ادتببك

... )): فالالش اسالالتفتاح هالال   ال يالالل ومالالن دعائالاله  ،(4)
واصبرف عنبي    يهدي ألحسبنها َّلل  أنب ، ،اهدني ألحسن األناله

((  يصرف عني سيإها َّلل  أن  ،سي تإها
ع الش بالن  وقد أمالر النهالش  ،(5)

اللاهبببم َّللنبببي أسبببهلك )): أن يسالالالأل اَّلله الُهالالالدى والسالالالداد أبالالالش طالالالالو 
دى والسداد ((اله 

ال ،(6) أن يفالول فالش قنالوت  ^م الحسالن بالن ع الش وع ه
                                                           

 .11: سواة النهَ، اآلية(  1)
 .6: سواة الفاتاة، اآلية(  2)
 .118، برقم 1/484مسلم (  3)
، وصبببااَّلل األل ببباني فبببي 1888، ببببرقم 8/48، والنسبببائي، 1488، ببببرقم 8/06أببببو داود، (  4)

 .1/804صايا أبي داود، 
 .111، برقم 1/484مسلم، (  5)
 .8184، برقم 4/889مسلم، (  6)
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((اللاهم اهدني فيهن هدي )) :الوتر
(1). 

ل العهالالد ربالاله أألن مالالن أهالالم مالالا يسالالالددذنوب، سددؤال ّللاه م فددرة  -8
 .(2)ودتول الجنة ،أو ما يست زم ذلك كالنجا  من النار ،مغفر  ذنوبه

والعهد محتالاج إلالي االسالتغفار مالن الالذنوب، وط الو مغفالر  ذنوباله 
 ؛ألنه يخطج بال يل والنهار، واَّلله يغفالر الالذنوب اميعالاع  ؛من اَّلله تعالي

يا أيها الناس توبوا َّلللبى )) :  والس مولعإم هذا األمر قال ع يه الص 
((ني أتببوإ فببي اليببوم َّللليببَّلل مائببة مببرةإاوا فبب

يببا أيهببا >: ، ولفالالظ النسالالائش(3)
، وأسبتغفر  كبل   الناس، توبوا َّلللى اوا واستغفرو ، فإني أتبوإ َّلللبى اوا

ة ة، أو أكثر من مائبة مبر  <يوٍم مائة مر 
إن : قالال ^وعالن ابالن عمالر  ،(4)

اإ ت )): فالالش المج الالس الواحالالد مائالالة مالالر  يفالالول سالالول اَّلله كنهالالا لنعالالد  لر
((اغفببر لببي وتببا علببيا َّللنببك أنبب  التببواإ  الببرحيم

ولفالالظ الترمالالذي . (5)
ليا َّللنك أن  التبواإ عاإ اغفر لي وتا )) :ورواية عند اإلمام أحمد

                                                           

، والنسبائي، ببرقم 466، والترمبذي، ببرقم 1484أبو داود، برقم ،  أنر َّلل أصااإ السنن،(  1)
، وفبببي 8/118وصبببااَّلل األل ببباني فبببي َّللاواء الغليبببل  ،1110، واببببن ما بببَّلل، ببببرقم 1144

 .1/194، وفي صايا ابن ما َّلل، 1/144صايا سنن الترمذي، 
 .484، 8/41 امع العلوم والانم، (  2)
 .8188، برقم 4/8816مسلم، (  3)
 .444، برقم 886النسائي في عهل اليوم والليلة، ص ( 4)

، وصااَّلل األل اني فبي صبايا أببي داود، 8014، وابن ما َّلل، برقم 1416أبو داود، برقم (  5)
 .1/81، وأنر َّلل أحهد بهذا اللفظ أيٍّاً، 8/881، وصايا ابن ما َّلل، 1/808
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((الغفوا
(1). 
من قبال أسبتغفر اوا العظبيم البذي   َّلللبَّلل َّلل  هبو الابي )): وقال 
((وأتوإ َّللليَّلل غفر اوا لَّلل وَّلله كاه فرا من الزحَالقيوم 

(2). 
رت اواَ ﴿: يفول واَّلله  فت بَتغ  َسبَّلل  ث بما َيس  بم  َنف 

لت بوًءا أَو  َيظ  َهبل  س   َوَمبن َيع 
دت اواَ  يًهاَيجت حت وًاا اا  .(3)﴾ َغف 
ًاا ث ببما ﴿: تعالالالي وقالالال

ببَل َصببالت ببااث ل تَهببن َتبباَإ َولَمببَن َوَعهت ن تببي َلَغفا  َوَّللت
َتَدى  .(4)﴾اه 

: قبال اوا تعبالى)): يفالول سمعإ رسالول اَّلله : قال وعن أنس 
َّللنك ما دعوتني وا بوتني غفبرت لبك علبى مبا كباه فيبك  ،يا ابن لدم

اَه السببهاء ثببم اسببتغفرتني و  أبببالي، يببا ابببن لدم لببو بلغبب  كنوبببك َعَنبب
ثبم  ،أتيتني بقراإ األاض نطايبا وغفرت لك و  أبالي، يا ابن لدم ل

((مغفرة األتيتك بقرابه ،لقيتني   ت رِ بي شيإاً 
(5). 

                                                           

التببواإ الببرحيم أو >: َّلل  أنببَّلل قببال بال ببك، وأحهببد بلفببظ الترمببذي، 8444الترمببذي، بببرقم (  1)

 .1/61 ،<التواإ الغفوا
، والابباكم 8411، بببرقم 4/469، والترمببذي، واللفببظ لببَّلل، 1411، بببرقم 8/04أبببو داود، (  2)

، 8/108، وصبببااَّلل األل ببباني فبببي صبببايا الترمبببذي، 1/411وصبببااَّلل، ووافقبببَّلل البببذه ي، 
 .4/809تاقي  األاناؤوط لجامع األصول، : وانظر

 .118: واة النساء، اآليةس(  3)
 .08: سواة ََّلل، اآلية(  4)
، وحسبنَّلل األل باني فبي صبايا الجبامع، 8/888، والداامي، 8448، برقم 4/188الترمذي (  5)

= 
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ُن االسالتغفار بالذكر التوبالة الر  فيكالون االسالتغفار حينئالذ  ،وكثيراع مالا يُف 
عهالالار  عالالن ط الالو المغفالالر  بال سالالان، والتوبالالة عهالالار  عالالن اإلقالال ع عالالن 
 (1)الالالذنوب بالالالف وب والجالالوارح، وقالالد وعالالد اَّلله فالالش سالالور   ل عمالالران

فتحمالالل  ،ع الالي مالالا فع الاله ولالالم يصالالره  ،فر مالالن ذنوبالالهبالالالمغفر  لمالالن اسالالتغ
النصوص المط فة فش االستغفار ك ها ع ي هذا المفيد، وأما استغفار 

إن شالا  اَّلله  ،دفهالو دعالا  مجالره  ،ال سان م  إهرار الف الو ع الي الالذنو
، فعالن (2)ه، وقالد يكالون اإلهالرار مانعالاع مالن اإلاابالةوإن شا  رده  ،أاابه

ااحهبببوا )): قالالالال عالالالن النهالالالش  ^لعالالالاص عهالالالد اَّلله بالالالن عمالالالرو بالالالن ا
ويببببل  ،(3)ت رحهببببوا، واغفببببروا يغفببببر اوا لنببببم، ويببببل ألقهببببا  القببببول

((وههللهصرين الذين يصروه على ما فعلوا وهم يعل
(4). 

 :وإن قال أستغفر اَّلله وأتوب إليه ف ه حالتان
                                                                                                                                                    

-8/488، و بببامع العلبببوم والانبببم، 9/484تافبببة األحبببوكي، : ، وانظبببر4/440الجبببامع، 
410. 

 .184: سواة لل عهراه، اآلية(  1)
 .411-8/481 امع العلوم والانم، (  2)
قهبببع كٍّبببلع وهبببو اإلنببباء البببذي يتبببرِ فبببي اؤوس الظبببروف لبببتهأل بالهائعبببات مبببن :  هبببع(  3)

األشربة واألدهاه ش َّلل أسها  اللذين يستهعوه القبول و  يعونبَّلل و  يافظونبَّلل و  يعهلبوه 
كاألقهببا  التببي   تعببي شببيإاً مهببا يفببرغ فيهببا فنهنببَّلل يهببر عليهببا مجببازاً كهببا يهببر ال ببراإ فببي 

 .ازاً األقها  ا تي
، واوا  ال خبااي فبي األدإ الهفبرد، 1841، و6441، ببرقم 819، 8/164أنر َّلل أحهد، (  4)

، وصببااَّلل األل بباني فببي 1/118وحسببنَّلل الاببافظ ابببن حجببر فببي فببتا ال ببااي،  808بببرقم 
 .408، وفي سلسلة األحاديث الصاياة، برقم 141صايا األدإ الهفرد، ص
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 ،أن يفالالول ذلالالك وهالالو مصالالر بف هالاله ع الالي المعصالالية :الحالددة األولددى
ألنالاله غيالالر تائالالو، فهالالو يخهالالر عالالن  ؛وأتالالوب إليالاله: هفهالالذا كالالاذب فالالش قولالال

 .نفسه بأنه تائو وهو غير تائو
أن يكون مف عاع عن المعصية بف هه، ويسأله توبة نصالوحاع  :والثانية

ويعاهالالد ربالاله ع الالي أن ال يعالالود إلالالي المعصالالية، فالالإن العالالزم ع الالي ذلالالك 
 .(1)يخهر بما عزم ع يه فش الحال ((وأتوب إليه)) :ففوله ،وااو ع يه

لحالالدي  أبالالش  ؛سددؤال ّللاه الجنددة واالسددتعاذة بدده مددن النددار -8
: ؟ قال((ما تقول في الصالة)): لرال   قال رسول اَّلله : قال هرير  

مالالا واَّلله مالالا أحسالالن أ. أتشالالهد ثالالم أسالالأل اَّلله الجنالالة، وأعالالوذ بالاله مالالن النالالار
((حولها ندنده  )): ففال. دندنتك، وال دندنة ُمعاذ

يعنش حول سال ال  ،(2)
قالال رسالول اَّلله : قالال وعن أنس بن مالالك  ،رة والنجا  من الناالجن
 :((اللاهبببم أدنلبببَّلل : مبببن سبببهل اوا الجنبببة ثبببالث مبببرات قالببب  الجنبببة

اللاهبم أ بر  : لب  النباااالجنة، ومبن اسبتجاا مبن النباا ثبالث مبرات ق
((من الناا

(3). 

                                                           

 .418-8/418 امع العلوم والانم، : انظر(  1)
، وابببن ما ببَّلل عببن أبببي ، عببن  ببابر وبعببف أصببااإ الن ببي 198، 198أبببو داود، بببرقم (  2)

وصببايا ابببن ما ببَّلل،  1/148وصببااَّلل األل بباني فببي صببايا أبببي داود،  918هريببرة بببرقم 
1/148. 

، وغيرهها، وصبااَّلل 4848، برقم 8/1448، وابن ما َّلل، 8418، برقم 4/188الترمذي، (  3)
 .8/1181، وصايا النسائي، 8/819، األل اني في صايا الترمذي
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كنإ أبيإ مال  رسالول اَّلله : قال وعن ربيعة بن كعو األس مش 
 ُتُه بحو  ف أسالألك مراففتالك : فف الإ ((َسبل  )): وئهح وحااته ففال لالشُض أت ي 

 ىفببهعني علبب)): قالالال. هالالو ذاك :؟ ق الالإ((أو غيببر كلببك)): قالالال. فالالش الجنالالة
((نفسببك بنثببرة السببجود

 ،وهالالذا يالالدل ع الالي كمالالال عفالالل ربيعالالة  ،(1)
ع الالي كثالالر   ه وقالالد دلهالال ،ورغهالالة فالالش أعإالالم المطالالالو العاليالالة الهاقيالالة

أتهرنالالالش بعمالالل أعم الالاله : ثوبالالالان أنالاله قالالالال ل نهالالش لحالالدي   ؛السالالجود
عليبك )): بأحالو األعمالال إلالي اَّلله ففالال :أو قال ،يدت نش اَّلله به الجنة

 ،بنثببرة السببجود، فإنببك   تسببجد وا سببجدة َّلل  افعببك اوا بهببا دا ببة
((عنك بها نطيإة وحطا 

(2). 
لحالالالدي   ؛سدددؤال ّللاه العفدددو والعافيدددة فدددي الددددنيا واآللدددرة -4

يا رسالول اَّلله ع منالش شاليئاع أسالأله  :ق إ: لعهاس بن عهد المط و قالا
؟ قال فمكثإ أياماع ثم ائإ فف إ يا رسالول اَّلله  ((سل اوا العافية)): اَّلله

؟ ففالال لالشأع منش شيئاع أسال ، يبا عبما اسبول اوا )): له اَّلله سبل : يبا ع باس 
((اوا العافية في الدنيا واآلنرة

(3). 
: قالالالال ع الالالي المنهالالالر أن النهالالالش  بالالالش بكالالالر الصالالالدي  ولحالالالدي  أ

ببفببإه أحببداً لببم ي   ؛سببلوا اوا العفببو والعافيببة)) بعببد اليقببين نيببراً مببن  طَ ع 

                                                           

 .409، برقم 1/848مسلم، (  1)
 .400، برقم 1/848مسلم، (  2)
 .8/118، وصااَّلل األل اني في صايا الترمذي، 8161، برقم 4/484الترمذي، (  3)
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((العافية
(1). 

فالالش  وحسددن العاابددة ،سددؤال ّللاه تعددالى الثبددات علددى ديندده -4
سالم  رسالول  ^األمور ك ها، لحدي  عهد اَّلله بن عمرو بن العالاص 

َّللها قلبببوإ بنبببي لدم كلهبببا ببببين َّللصببب عين مبببن أصبببابع )): يفالالالول اَّلله 
فَّلل حيببث شبباء : ثالالم قالالال رسالالول اَّلله  ((الببرحهن كقلببا واحببد، يصببر ت

ف قلوبنا على َاعتكصر ت اللاهم م  )) ((ف القلوإ صر ت
(2). 

عنالالالدما ُسالالالئح إ عالالالن أكثالالالر دعائالالاله إذا كالالالان  ’وحالالالدي  أم سالالال مة 
قل ببي علببى يببا مقلببا القلببوإ ث بب  )): كالالان أكثالالر دعائالاله: قالالالإ ،عنالالدها
يببا مقلبببا )): يالالالا رسالالول اَّلله مالالالالح أكثالالر دعائالالالك: ق الالالإ: قالالالإ. ((دينببك

يا أم سلهة، َّللنَّلل ليس لدمبي َّلل  )): ؟ قال((القلوإ ث   قل ي على دينك
((فهن شاء أقام، ومن شاء أزاغ ،وقل َّلل بين َّللص عين من أصابع اوا 

(3). 
: يالالدعو سالالمعإ رسالالول اَّلله : قالالال   ولحالالدي  بسالالر بالالن أرطالالأ

ق تنبببا فبببي األمبببوا كلهبببا وأ رنبببا مبببن نبببزي البببدنيا اللاهبببم أحسبببن عا))

                                                           

، وصبببايا اببببن 8/108، وحسبببنَّلل األل ببباني فبببي صبببايا الترمبببذي، 8011الترمبببذي، ببببرقم (  1)
ثين شبببواهد فبببي مسبببند اإلمبببام أحهبببد بترتيبببا أحهبببد شببباكر وللابببدي. 8049ما بببَّلل، ببببرقم 

صببايا : ، وانظببر8046ومببن حببديث أنببس بببن مالببك فببي الترمببذي، بببرقم . 1/146-141
 .104، 108، 8/118الترمذي، 

 .8644، برقم 4/8844مسلم، (  2)
، 1/484، والاببباكم، 84684، ببببرقم 4/108، وأحهبببد، 8488، ببببرقم 4/880الترمبببذي، (  3)

 .8/111ووافقَّلل الذه ي، وصااَّلل األل اني في صايا الترمذي، ، وصااَّلل 480و
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((وعذاإ اآلنرة
(1). 

واالسددتعاذة بدده مددن زوالهددا،  ،سددؤال ّللاه تعددالى دوام النعمددة -6
كان رسول اَّلله  :قال لحدي  أبش هرير   ؛وأعإم النعم نعمة الدين

 اللاهم أصلا لي ديني الذي هو عصهة أمري، وأصلا لبي )): يفول
دنيبباي التببي فيهبببا معاشببي، وأصبببلا لببي لنرتببي التبببي َّللليهببا معبببادي، 

لبي فبي كبل نيبر، وا عبل الهبوت ااحبة لبي مبن  وا عل الاياة زيادةً 
((كل شر

(2). 
: كالالان مالالن دعالالا  رسالالول اَّلله : قالالال ^وعالالن عهالالد اَّلله بالالن عمالالر 

ل عافيتببك، وفجبباءة اللاهببم َّللنببي أعببوك بببك مببن زوال نعهتببك، وتاببو  ))
 .(3)((كو هيع سخط نقهتك،

وسالالالو  االسدددتعاذة بددداَّلله مدددن جهدددد الدددبالء ودرك الشدددقاء،  -1
كباه )): أن النهالش  لحالدي  أبالش هريالر   ؛وشماتة األعالدا  ،الفلا 
، ومن شهاتة األعداء، ومبن ءومن داِ ال قا ،ك من سوء القٍّاءيتعوا 

(( هد ال الء
(4). 

لحالدي  سؤال هللا الثبات في األمر، والعزيمة على الرشد؛  -0
                                                           

، َّلللببببى 18/110، وعببببزا  الهيثهببببي فببببي مجهببببع الزوائببببد، 11680، بببببرقم 4/101أحهببببد، (  1)
 .<ا ال أحهد، وأحد أسانيد الط راني ثقات>: الط راني في الن ير، وقال

 .8188، برقم 4/8801مسلم، (  2)
 .8189، برقم 4/8891مسلم، (  3)
 .8181، برقم 4/8808مسلم،   (4)
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ح : قالالالال شالالالداد بالالالن أوس  ُسالالالول  اَّلله ُإ ر  ع  الالالمح َكا َكَنبببَز )): يفالالالول × س  َّللت
َهباتت  َنلت وا َهبؤ  َءت ال  ز  نت بَة، َفباك  ٍّا فت َهَا َوال  بهَل َك : النااس  الذا ن تبي أَس  بما َّللت اللاه 

بببَك،  َهتت َر نتع  ببن  ببهَل َك ش  ، َوأَس  ببدت يَهببَة َعَلببى الُرش  َعزت ، َوال  ببرت ببي األَم  الثاَ بباَت فت
ببن  وَ  ببهَل َك مت ًقا، َوأَس  يًها، َولتَسبباًنا َصببادت ً ببا َسببلت ببهَل َك َقل  َ اَدتتببَك، َوأَس  ببَن عت س  ح 

نابَك  ، َّللت َلبم  َِ لتَهبا َتع  ر 
فت َتغ  ، َوأَس  َلم  ن  َشر ت َما َتع 

وك  بتَك مت ، َوأَع  َلم  رت َما َتع  َني 
غ ي بببوإت  بببَ  َعبببالام  ال  ح )): ، فالالالش لفالالالظ(1) ((أَن  ُسالالالوُل اَّلله الالالان  ر  ك  الالالا  × و  ُمن  يُع  لح

ال  تحن ا الش ُدبُالالرح ه  الالال  فح ال  تحن ا، أ و  ق  الالش ه  النه فح ُعو بحهح الات  ن الالد  م  ، (2) ((وذكالالره ،ك  ح
 .(3) ((كان يفول فش ه ته، وذكره ×أن رسول اَّلله )): وفش لفظ

فح هالالا،  هالالذه نمالالاذج مالالن أهالالم المطالالالو التالالش ينهغالالش ل عهالالد أن ال يُغ 
بالصال ح لاله ولذريتاله و   لاله ولوالدياله،بالالمغفر وع يه أال يغفل الالدعا 
وهالالال ي اَّلله وسالالال م وبالالالارك ع الالالي سالالاليدنا محمالالالد . ولجميالال  المسالالال مين
 .ومن تهعهم بإحسان إلي يوم الدين ،وع ي  له وهحهه

                                                           

 .، وحسنَّلل ماققو مسند أحهد بطرقَّلل11114، برقم 880/ 80أحهد في الهسند، (  1)
 .، وحسنَّلل ماققو مسند أحهد بطرقَّلل11188، برقم 846/ 80أحهد في الهسند، (  2)
، وصبااَّلل األل باني 8416، ببرقم (مبوااد)، وابن ح باه فبي صباياَّلل 1884النسائي، برقم (  3)

، وفببي صببايا مببوااد الظهببِه، بببرقم 8880سلسببلة األحاديببث الصبباياة، بببرقم  لغيببر  فببي
8841- 8416. 



 أهمية الدعاء ومكانته في الحياة: فصل السابعال 

 

111 



 فـــــــــــــــــهرسال

 

111 

 رســـــــــــــــــالفهـ

 الصفحة                                                                 الموضوا
 3 ......................................................................... املقدمة

 5 ............................................. مفهوم الدعاء وأنواعه: فصل األولال
 5 ............................................... مفهوم الدعاء: المبحث األول
 5 ............................................................... :الدعا  لغة
 5 ....................................................... :اهط حاع  والدعا 

 5 .............................................................. :النوع األول
 5 .............................................................. :النوع الثانش
 6 ............................................................. :النوع الثال 
 8 ................................................ أنواا الدعاء: المبحث الثاني
 8 .............................................................. :النوع األول
 9 .............................................................. :النوع الثانش

 9 ............................................. إذا كان دعا  المسألة - أ
 11 ...................................... أن يدعو الداعش مخ وقاع - ب

 13 ..................................... :الفرب بين االستغاثة والدعا 
 15 ................................................... فضل الدعاء: الفصل الثاني
 19 .................................. شروط الدعاء وموانع اإلجابة: الفصل الثالث

 19 ............................................. شروط الدعاء: المبحث األول
 19 ................................................................. :لغة: الشرل

 19 ............................................. :اإلت ص: الشرل األول



 فـــــــــــــــــهرسال 

 

112 

 21 .................................................المتابعة،: الشرل الثانش
 23 .................... ةالثفةو باَّلله تعالي، واليفين باإلااب: الشرل الثال 
 25 ........................................... حلور الف و :الشرل الراب 

زُم،: الشرل الخامس  26 ....................................... العزُم والج 
 27 ...................................... موانع إجابة الدعاء: المبحث الثاني

 27 .............................................................. :لغة: المان 
 27 ........................................ التوس  فش الحرام :المان  األول
 31 ............................... :االستعجال وترك الدعا : المان  الثانش
 32 ....................... :ارتكاب المعاهش والمحرمات: المان  الثال 
 32 ......................... :ك الوااهات التش أواهها اَّلله تر: المان  الراب 

 33 ......................... .الدعا  بإثم، أو قطيعة رحم: المان  الخامس
 33 ............ :الحكمة الربانية، فُيعطي أفلل مما سأل: المان  السادس

 34 ........................... آداب الدعاء، وأماكن وأوقات اإلجابة: الفصل الرابع
 34 ............................................... آداب الدعاء: المبحث األول

، ويص ش ع ي النهش  -1  34 .............. .يختم بذلكو يهدأ بحمد اَّلله
 34 ......................................... .عن ع ش بن أبش طالو -أ

 34 ......................................... عن فلالة بن عهيد اَّلله  -إ
 35 .................... را ع يص ش فمجد اَّلله  ×رأى رسول اَّلله  - ب
 ...................................... 35عن عهد اَّلله بن مسعود  -د 

 35 ................................................... :الدعا  ث ث مراتو
 35 . .قهل الدعا ، وبعد حمد اَّلله تعالي أن يص ش ع يه  :الهرت ة األولى
 35 ... .فش أول الدعا ، وفش أوسطه أن يص ش ع يه  :ةالهرت ة الثاني



 فـــــــــــــــــهرسال

 

113 

 35 .. فش أوله، و تره، ويجعل حااته أن يص ش ع يه  :الهرت ة الثالثة
 36 ......................................... :الدعا  فش الرتا  والشد  -2
 36 ................... :ال يدعو ع ي أه ه، أو ماله، أو ولده، أو نفسه -3
ُ  هوته فش الدعا  بين المخافتة والجهر -4  37 .................. :يخفح
 38 .......................................... : فش دعائهيتلرع إلي اَّلله  -5
 38 ........................................... :ي ح  ع ي ربه فش دعائه - 6
 39 .................. :يتوسل إلي اَّلله تعالي بأنواع التوسل المشروعة - 7

 41 ........................................ :وأنواع التوسل المشروع ث ثة
 41 ....................................................... :النوع األول
 42 ....................................................... :النوع الثانش
 43 ....................................................... :النوع الثال 

 45 ........................... :االعتراف بالذنو والنعمة حال الدعا  - 8
 45 ................................... :عدم تك ض السج  فش الدعا  - 9

 46 ..................................................... :الدعا  ث ثاع  - 11
 46 ................................................... :استفهال الفه ة - 11
 47 ......................................... :رف  األيدي فش الدعا  - 12
 47 .................................... :الوضو  قهل الدعا  إن تيسر - 13
 49 ........................... :الهكا  فش الدعا  من تشية اَّلله تعالي -14
 49 ................... :إبهار االفتفار إلي اَّلله تعالي، والشكوى إليه -15
 51 ................................. :يهدأ الداعش بنفسه إذا دعا لغيره -16
 51 ............................................. :ال يعتدي فش الدعا  -17
 51 .............................................. :التوبة ورد المإالم -18



 فـــــــــــــــــهرسال 

 

114 

 51 ........................................... :يدعو لوالديه م  نفسه -19
 52 ........................... :يدعو ل م منين والم منات م  نفسه - 21
 52 .......................................... :ال يسأل إال اَّلله وحده - 21

 53 .......................... أواات وأحوال وأوضاا اإلجابة: المبحث الثاني
 53 ......................................................... :لي ة الفدر - 1
 53 ........................................ :دبر الص وات المكتوبات - 2
 53 ................................................ :اوف ال يل اآلتر - 3
 55 ............................................... :بين األذان واإلقامة - 4
 55 ................................. :عند الندا  ل ص وات المكتوبات - 5
 55 ................................................. :عند إقامة الص   - 6
 56 .................................. :عند نزول الغي  وتحإ المطر - 7
 56 ............................... :عند زحض الصفوف فش سهيل اَّلله  - 8
 57 ................................................ :ساعة من كل لي ة - 9

 57 ................................. :ساعة من ساعات يوم الجمعة - 11
 58 .......................... :زمزم م  النية الصالحة عند شرب ما  -11
 58 ...................................................... :فش السجود -12
 59 ................. :عند االستيفاظ من النوم لي ع والدعا  بالمأثور -13
 59 ................................ :((دعو  ذي النون))عند الدعا  بال -14
 59 ................................ :عند الدعا  فش المصيهة بالمأثور -15
 61 ................................ :عند دعا  الناس بعد وفا  الميإ -16
 61 .................................. :عند قولك فش دعا  االستفتاح -17
 61 .................................. :د قولك فش دعا  االستفتاحعن -18



 فـــــــــــــــــهرسال

 

115 

 61 ............................:عند قرا   الفاتحة فش الص   بالتدبر -19
 61 ............................. :عن رف  الرأس من الركوع وقولك -21
 62 ................. :عند التأمين فش الص   إذا واف  قول الم ئكة -21
 63 ............................... :عند قولك فش رفعك من الركوع -22
 63 ................... :فش التشهد األتير بعد الص   ع ي النهش  -23
 64 .............................. :ك قهل الس م فش الص  عند قول -24
 64 .............................................. :وكذلك عند قولك -25
 64 ................................. :وكذلك عند الدعا  بهذا الدعا  -26
 65 ....................... :عند دعا  المس م عفو الوضو  بالمأثور -27
 65 ............................ :يوم عرفة فش عرفة الحاج عند دعا  -28
 65 ............................ :الدعا  بعد زوال الشمس قهل الإهر -29
 66 ................................................. :فش شهر رملان -31
 66 ....................... :فش مجالس الذكرعند ااتماع المس مين  -31
 67 ............................................... :عند هياح الديكة -32
 67 ................ :حالة إقهال الف و ع ي اَّلله واشتداد اإلت ص - 33
 68 .................................... :الدعا  فش عشر ذي الحجة - 34

 69 ...............................أماكن تجاب فيها الدعوات: المبحث الثالث
 69 .............. :عند رمش الجمر  الصغرى والوسطي أيام التشري  - 1
 69 ............................. :الدعا  داتل الكعهة أو داتل الحجر -2
 71 ....................... :ع ي الصفا والمرو  الحاج والمعتمر دعا  -3
 71 ............. :يوم النحر بعد فجر عند المشعر الحرام الحاج دعا  -4
 71 ................................... .دعا  الحاج فش عرفة يوم عرفة -5



 فـــــــــــــــــهرسال 

 

116 

 72 ............................ اهتمام الرسل بالدعاء واستجابة اللَّه هلم:الفصل اخلامس
 : ............................................................. 72 دم  -1
 : ............................................................ 72نوح  -2
 : ........................................................... 74أيوب  -4
 : ........................................................... 74زكريا  -6
 : ......................................................... 75فوب يع -7
 : ........................................................ 76يوسض  - 8
 : ......................................................... 76موسي  - 9

 77 ............................................. :وأهحابه محمد  -11
  ................................... 78ألنس بن مالك  دعا ه  -أ 

 79 ...................................... ألم أبش هرير  دعا ه  -ب 
 81 ........................لعرو  بن أبش الجعد الهارقش دعا ه  -اال 
 81 ..................................... ع ي بع  أعدائه دعا ه  -د
  ............................ 81ع ي سراقة بن مالك  دعا ه  -هال 
 82 .............................................. يوم بدر، دعا ه  -و
 83 .........................................يوم األحزاب، دعا ه  -ز
 84 ........................................... :يوم حنين دعا ه  -ح 

 85 ......................................... الدعوات املستجابات: الفصل السادس
 85 ......................... :دعو  المس م ألتيه المس م بإهر الغيو -1
 85 ..................................................... :دعو  المإ وم -2
 87 ................................................. .ال  دعو  الوالد لولده 3
 87 ............................................ .ال  دعو  الوالد ع ي ولده 4



 فـــــــــــــــــهرسال

 

117 

 87 ..................................................... :ال  دعو  المسافر 5
 87 ...................................................... :دعو  الصائم -6
 88 .......................................... .لصائم حين يفطردعو  ا - 7
 88 ...................................................... :اإلمام العادل -8
 89 ............................................... :دعو  الولد الصالح - 9

 89 ..................... :دعو  المستيفظ من النوم إذا دعا بالمأثور - 11
 89 ................................................... :دعو  الملطرلح  -11
 91 .............................. :دعو  من بات طاهراع ع ي ذكر اَّلله  -12
 92 .......................:دعو  من أهيو بمصيهة إذا دعا بالمأثور -14
 92 ................................... :دعو  من دعا باالسم األعإم -15
 93 ......................................... :دعو  الولد الهار بوالديه -16
 94 ..................................................... .دعو  الحاج - 17
 94 ................................................... .دعو  المعتمر - 18
 94 ...................................... :دعو  الغازي فش سهيل اَّلله  - 19
 95 ............................................ :دعو  الذاكر َّلله كثيراع  - 21
 95 .................................. :دعو  من أحهه اَّلله ورضش عنه - 21

 98 ............................... أهمية الدعاء ومكانته يف احلياة: الفصل السابع
 98 ......................... عباد وحاجتهم إلى ربهمافتقار ال: المبحث األول
 99 ................................... أهمُّ ما يسأل العبد ربه: المبحث الثاني

 111 ................................................. س ال اَّلله الهداية -1
 112 ........................................ س ال اَّلله مغفر  الذنوب، -2

 115 ................................................. :الحالة األولي



 فـــــــــــــــــهرسال 

 

118 

 115 ......................................................... :والثانية
 115 ................................................... س ال اَّلله الجنة -3
 116 .......................................... س ال اَّلله العفو والعافية -4
 117 ............................... س ال اَّلله تعالي الثهات ع ي دينه، -5
 118 ...................................... س ال اَّلله تعالي دوام النعمة -6
 118 .................................... االستعاذ  باَّلله من اهد اله   -7
 118 ................س ال اَّلله الثهات فش األمر والعزيمة ع ي الرشد  -8

 111 ....................................................................الفهــرس
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


